Aanwezig:

Freddy, Bea, Jeaninne, Simonne en Laura

Verontschuldigd :

Annicq

1.

Goedkeuring van het verslag van 12 december 2014

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.
Laura nam de voornaamste hoofdpunten van het vorig verslag nog even door.
2.

Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester: Jeanine Vercoutere

Jeanine bezorgde aan de bestuursleden het jaaroverzicht van 2013.
o Een overzichtelijke tabel van de afrekening van het seniorenfeest van 23 mei 2013 en van het seniorenfeest van
21 november 2013.
o Een totaal overzicht van de financiën van 2013 met alle verrichtingen van de kasgelden, de zichtrekening en de
spaarrekening.
3.

Voorbereiding voor het ” Feest van de 55-plussers”van dinsdag 6 mei 2014

Contact met Spikkerelle
Sofie zal de aanvraag indienen bij Sabam.De toegangskaartjes worden opgehaald aan de ingang van de polyvalente zaal
voor het middagmaal = 25 euro. De factuur van Sabam zal aan Laura toegezonden worden. De technische fiche werd
doorgenomen met Jeroen Cosaert (technicus Spikkerelle). Hij beloofde om nog contact op te nemen met EHS producties.
Contact met EHS producties
De slotfactuur van 3.157 euro is te betalen via overschrijving voor 25/04/2014 en wordt per mail toegezonden.
Contact met traiteur Soestronck
Traiteur Soustronck is verplicht om twee weken vooraf de bestelling door te geven aan de leverancier van Spikkerelle . Hij
zal in het bezit worden gesteld van de drankenlijst verplicht en niet verplicht af te nemen.
Inschrijvingen in het gemeentehuis:
We kozendefinitief voor maandag 14 april 2014
Prijsberekening:
Kostprijs per persoon op basis van 200 inschrijvingen:
Het optreden kost per persoon : (€ 3.157 + € 252,56 Sabam)= 3.409,56: 200= € 17,04
De totale kostprijs per persoon : optreden€ 17,04+ buffet € 22 + onkosten €1 bedraagt = €40
Vraagprijs per deelnemer = 25 eurovoor het aperitief + buffet, dranken + optreden
Prijs: 5 euro voorRVT en WZC en UBUNTU
Teksten INFO AVELGEM
De definitieve teksten werden besproken en goedgekeurd voor INFO Avelgem van april. Laura zal alles bezorgen voor 1
februari 2014.
Tafelversiering:
Jeanine zorgt voor de bloemstukjes.
Catering voor de 10 artiesten:
We zullen aan traiteur Soustronck vragen om voorde belegde broodjes voor de artiesten te zorgen.3 of 4 per persoon.
Koffiefilters en instant soep zal door Laura voorzien worden. Andere frisdranken worden via Spikkerelle voorzien.
4.

Ann Schellaert geeft toelichting in verband met het verloop van de toekenning van de subsidiëringen.
Ann Schellaert schrijft op 14 januari de plaatselijke verenigingen aan en zend hen de nodige formulieren. De
verantwoordelijken van de gemeentelijke seniorenverenigingen bezorgen de formulieren terug tegen 10 maart
2014.
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5.

Campagne Media wijsheid voor ouderen
Op donderdag 6 februari 2014 van 14 uur tot 16.30 uur wordt in de zaal Ter Biest van de Gemeentelijke Openbare
bibliotheek een workshop gehouden door Johan De Schrijver, lesgever bij Seniornet Vlaanderen:
De prijs van deze workshop bedraagt 5 euro.
“Is een SMARTPHONE gemakkelijker dan een GSM?”
Als de batterij van je GSM versleten is, koop je dan een nieuwe GSM of een smartphone? Met een smartphone
kan je even goed bellen als met een GSM maar je kan er ook foto’s mee nemen, je agenda bijhouden, op het
internet gaan, e-mailen, apps downloaden en installeren en nog veel meer.In deze voordracht worden de meest
courante functies van smartphones uitgelegd.”

6.

Allerlei
In feestcomplex Europa vindt de lenteshow plaats met volgende vedetten: Christoff en Lindsay , de Popkoning
Jean-Pierre Maeren en presentator Kurt Keller. Op 11 maart na de bestuursvergadering zullen Laura, Freddy en
Simonne de voorstelling bijwonen om eventueel ideeën op te doen voor het optreden van mei 2015.
Laura zal het deelnemingsformulier voor de lenteshow per mail bezorgen aan feestcomplex Europa.

7. Jaarprogramma 2014

Bestuursvergaderingen:14/1 - 25/2 – 11/3- 15/4- 3/6
Feest 55-plussers
Inschrijvingen gemeentehuis
Algemene Vergadering

dinsdag 6 mei 2014
maandag 14 april 2014
dinsdag 29 april 2014

De volgende bestuursvergadering gaat door opdinsdag 25 februariom 9 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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