Aanwezig:

Freddy, Bea, Simonne, Jeanine en Laura

Verontschuldigd :

Annicq,

1.

Goedkeuring van het verslag van maandag 22 mei 2017

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.
2.

Evaluatie van het “Feest van de 55-plussers” van dinsdag 30 mei 2017

Aan de hand van de talrijke positieve reacties kunnen we besluiten dat het een geslaagd feest was. Een meevaller over heel
de lijn: vlotte bediening van aperitief met hapjes en de drankbediening aan tafel. Dankzij het voorstel van traiteur Soustronck
om drie buffettafels elk van tien meter lang op te stellen verliep het aanschuiven aan het koud buffet ditmaal met afgifte
van een bonnetje vrij vlot.
Ook de drankbediening tijdens de pauze mits afgifte van een groen bonnetje verliep vlot.
Het optreden van Celien, Johan Veugeleers en Guy Neve het showballet Showcase en Eddy Herman viel in de smaak van ons
publiek.
Hartelijk dank aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg tot het welslagen .Jeanine zorgde voor prachtige bloemstukjes
als tafel versiering. Bea kocht bij Leonidas smaakvolle attenties voor de artiesten. Simonne en Freddy namen de gele
toegangstickets aan, overhandigden de eetbonnetjes en heetten de aanwezigen welkom.
Eén zieke ( medisch attest) kreeg 25 euro terugbetaald na teruggave van het gele toegangsticket en groene drankbonnetje.
3.

Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester

De penningmeester gaf uitvoerig uitleg over de afrekening van het “Feest van 30 mei 2017” De recente inkomsten en alle
uitgaven kwamen aan bod.
Aan de hand van de huidige kassituatie werd een voorlopige kostenberekening opgemaakt voor het volgende “Feest van
de 55 plussers “ van woensdag 29 november.
4.

Voorbereiding Feest 55-plussers van woensdag 29 november 2017

Programma:
11.30 uur :
12.30 uur:
14.10 uur:
14.30 uur:
15.40 uur:
16.25 uur:
17.35 uur

onthaal met aperitief en hapjes in de benedenzaal
feestmaaltijd met drank inbegrepen
toegang tot de concertzaal
eerste gedeelte optreden
pauze met drankbediening aan tafel inbegrepen
tweede gedeelte optreden
einde optreden

Contact met traiteur Soustronck: voorstellen vragen aperitief met hapjes en warm middagmaal tegen de vergadering in
september. De maximum prijs wordt mede gedeeld. Er wordt ook een drankje voorzien tijdens de pauze.
Contact met de managers van Jennifer Berton en Alain Dés ( op 24 oktober in Feestcomplex Europa Parike Brakel ter
gelegenheid van de herfstshow).
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Datum inschrijvingen in het gemeentehuis.: maandag 20 /11
Het idee om in september het aantal vermoedelijke aanwezigen van DVC en WZC en Ubuntu te vragen en
het voorstel indien zij niet talrijk aanwezig zijn de keuze te laten aan de deelnemers bij de inschrijvingen om 25 euro te
betalen voor middagmaal en revueshow of 5 euro om enkel de revueshow bij te wonen werd verworpen.

5.

Voorbereiding “Feest 55-plussers” donderdag 24 mei 2018

a)

Contact met Spikkerelle : datum van 24 mei werd vastgelegd. Deze datum was het best geschikt. Het klaarzetten
van de tafels kan ’s morgens en het opruimen de volgende morgen.

b)

Contact met traiteur Soustronck : de traiteur is vastgelegd. Voor verdere praktische afspraken nemen we later
na het “Feest van de 55 plussers” van 29 november contact op.

c)

Contact met EHS producties : Voorstellen vragen met prijsoffertes tegen de vergadering van 11 september.

6.

Bijwonen van de herfstshow in Feestcomplex Europa Parike Brakel op dinsdag 24 oktober

Simonne Frans Laura en Eddy zullen de show bijwonen. Zij zullen genieten van het optreden van Laura Lynn, Eveline
Cannoot Jennifer Berton en Alain Dés en les Dés girls met zijn hommage aan Claude François.

7.

Vraag van de seniorenraad aan de Schepen van Welzijn Annicq Verschuere om de verkeersregels voor
wandelingen in grote groepen na te vragen aan de bevoegde instanties.

Er worden talrijke groepswandelingen georganiseerd door de vele verenigingen in Avelgem De verantwoordelijken zijn
bekommerd om de veiligheid van de deelnemers maar ook om hun verantwoordelijkheid De richtlijnen te vinden op
internet zijn niet erg duidelijk. Het grootste probleem stelt zich bij een gebrek aan een trottoir en grote groepen verplicht
zijn om op de rijbaan te stappen..
Aan de Schepen van Welzijn werd gevraagd om de verkeersregels voor wandelingen in grote groepen na te vragen aan de
bevoegde instanties en de verkeersregels hieromtrent bondig en duidelijk mede te delen aan alle verantwoordelijken van
de talrijke verenigingen BV via mail.en of INFO Avelgem Iedereen kan er zich dan ook strikt aan houden.
De Schepen nam hiervoor contact op met de mobiliteitsambtenaar Sanne Van Neste voor de publicatie in Info Avelgem
van juli is het te laat. Ook zal hij ons verder op de hoogte houden.

8.

.Jaarprogramma 2017

Lunchvergadering met etentje: woensdag 18/1
Bestuursvergaderingen : 13/2- 13/ 3 - 10/4 - 22/5 – 19/ 6 11/9- ?/10 - ? 27/11 ?/ 12
Algemene vergadering : vrijdag 28 april 2017 om 14 uur
Feest 55 plussers dinsdag 30 mei 2017
Inschrijvingen : maandag 15 mei 2017
Feest 55 plussers woensdag 29 november 2017 Inschrijvingen : maandag 20 november 2017
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 11 september 2017 in het Sociaal Huis om 9.30 uur.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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