Aanwezig:

Freddy, Jeanine, Simonne en Laura

Verontschuldigd :

Annicq, Bea

1.

Goedkeuring van het verslag van 27 maart 2014

Er waren geen opmerkingen dus algemene goedkeuring van de aanwezigen.
2.

Verloop van de toekenning van de subsidiëringen door Ann Schellaert

Ann geeft toelichting over de verdeling van de subsidiëringen aan de respectievelijke seniorenverenigingen en
argumenteert de op- en aanmerkingen in verband met de puntenverdeling.
3.

Evaluatie van de Lenteshow in Feestcomplex Europa in Brakel van 27 maart 2014

We genoten van een prachtige show. Voor de herfstshow die doorgaat op 14, 21, 16, 23 oktober is er opnieuw interesse.
4.

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

Inschrijvingen in het gemeentehuis: maandag 14 april 2014
200 deelnemers voor het optreden + buffet
= 200 X € 25 = € 5.000
33 deelnemers die enkel het optreden bijwonen:
= 33 x € 5 = € 165
Voor het optreden tellen we dus 233 deelnemers.
WZC Ter Meersch :
33 deelnemers waaronder 5 vaste rolstoelgebruikers = 33 x €5 = € 165
RVT St Vincentius:
Zal niet deelnemen wegens te veel andere activiteiten en de verbouwingen.
Ubuntu:
Neemt deel aan het optreden en het buffet
In de concertzaal zullen de twee eerste rijen en zijlijnen voorbehouden worden voor de minder validen.
Laattijdige inschrijvingen worden aanvaard tot en met 25 april 2014 en zullen plaatsgrijpen in het gemeentehuis aan de
receptie. Laura neemt hiervoor contact op.
Voorbereidingen in Spikkerelle:
Laura zal op 6 mei aanwezig zijn vanaf 8.30 uur voor de tafelschikking. Er wordt een tafel gereserveerd voor 12 personen
voor het bestuur en ook van 8 personen voor Ubuntu. Aan de andere tafels nemen 6 personen plaats. Jeannine zorgt voor
35 bloemstukken.
Contact met EHS producties :
De slotfactuur van 3.157 euro zal via overschrijving voor 25/04/2014 betaald worden door Jeanine.
Contact met traiteur Soestronck:
Het aantal deelnemers wordt mede gedeeld op 25 april 2014.
Contact met de Schepen van Welzijn Annicq Verschuere
De Schepen van Welzijn Annicq Verschuere zal op 6 mei een beroep doen op het gemeentepersoneel voor het klaarzetten
van de stoelen en tafels vanaf 8.30 uur en het terugzetten van de tafels en stoelen tussen 14.30 uur en 15.00 uur.
Attenties voor de artiesten:
Jeannine brengt de attenties mee op 6 mei.
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5.

Voorlopige prijsberekening “Feest van de 55-plussers “van 20 november 2014 in Salons Regency.

Dank aan Jeanine voor de organisatie hiervan. De totale kostprijs werd berekend op € 15,18 per persoon. De toegangsprijs
zal dan ook €7 bedragen.

6. Opvolging “campagne Media wijsheid voor ouderen”
Laura deelde de flyers uit in verband met de campagne ”Da’s toch handig dat internet. Ze las 12 punten voor uit de flyer,
die aantonen hoe handig het internet voor senioren kan zijn. Er werd ook even nagepraat waarvoor wij bestuursleden het
internet zoal gebruiken en over het ruime aanbod in de gemeente ( cursussen in het Sociaal Huis en CVO en workshops van
seniorennet).
7. Jaarprogramma 2014
Bestuursvergaderingen: 14/1 - 25/2 – 11/3- 15/4- 3/6
Algemene Vergadering dinsdag 29 april 2014
Feest 55-plussers dinsdag 6 mei 2014
Feest 55-plussers donderdag 20 november 2014

Inschrijvingen gemeentehuis maandag 14 april 2014
Inschrijvingen gemeentehuis maandag 10 november 2014

De Algemene Vergadering van de Seniorenraad gaat door op dinsdag 29 april om 14.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis.
De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 3 juni om 9 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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