Aanwezigen:

Freddy, Simonne, Bea, Jeannine en Laura

Verontschuldigd:

Annicq,

1.

Goedkeuring van het verslag van 21 oktober 2014

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

Goedkeuring van de aankondiging en inschrijfstrook “Feest 55- plussers “van donderdag 20 november
2014 in INFO Avelgem van november

Eugenie zorgde zoals steeds voor een geslaagde publicatie met een passende illustratie.
3.

Voorbereiding ”Feest 55-plussers” van donderdag 20 november 2014

Inschrijvingen in het gemeentehuis: maandag 10 november 2014
Totaal aantal deelnemers : 214
WZC Ter Meersch : 38
RVT St. Vincentius: 56 ( 27 rolstoelen) Proficiat aan de vrijwilligers die de bewoners in hun rolstoel begeleid hebben tot aan
de Regency en terug naar RVT.
Ubuntu senioren: 5
Laattijdige inschrijvingen worden enkel nog aanvaard tot en met vrijdagvoormiddag 14 november en zullen plaatsgrijpen in
het gemeentehuis aan de receptie. Laura neemt hiervoor contact op. Jeannine of Bea haalt alles in het gemeentehuis op
vrijdagvoormiddag.
Contact met Salons Regency en traiteur Royal:
Jeaninne zal het juiste aantal deelnemers tijdig mededelen.
Attenties voor de oudste, de jarigen van de dag en de 55-plussers:
Jeannine zorgt voor de aankopen.
De jongste deelnemer: Luc Cottenier ( 22 08 59 ) de oudste : Antoinette Verdonckt (01 08 23)
de twee jarigen : Julien Vanoost (20 11 1946) en Jacqueline Destoppeleire (20 11 1936) kregen een attentie.
Onthaal:
De toegangskaatjes worden opgehaald bij het binnenkomen in de zaal. Jeaninne en Bea duiden de plaatsen aan voor de
bewoners van RVT en WZC.
4.

Gebruik van de evenementencel

Een evenement kan voortaan persoonlijk bij het evenementenloket in GC Spikkerelle of online via www.uitinavelgem.be/
evenementenloket worden gemeld.
5.

Voorbereiding “Feest van de 55-plussers” van dinsdag 12 mei 2015

Contact met Traiteur Soustronck :
Traiteur Soustronck gaf een gedetailleerde prijsofferte opgesplitst als volgt :
Aperitief met hapjes :

witte wijn of fruitsap met warme hapjes 4 st prijs per persoon € 4.25
cava of fruitsap met warme hapjes 4 st prijs per persoon € 5.35

Buffet :

tomaat garnaal, gepocheerde Noorse zalmfilet, gerookte zalm, krab, gerookte forel, visterinne,
gerookte makreel, gerookte ham en warme beenham met pepersaus, koude groenten tomaat,
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gemengde sla, komkommer, geraspte wortel, witte koolsalade, mayonaise, cocktail saus,
tartaarsaus met gebakken aardappelblokjes.
Prijs per persoon dienst inbegrepen € 14.15
Kostprijs drank per persoon wijn, bier water, fruitsap € 4.15
Drankje tijdens de pauze:

gewone dranken € 1.80 speciale bieren € 2.30 dienst aan de bar inbegrepen.

De vergadering gaat volledig akkoord met het voorstel. Er werd gekozen voor aperitief met hapjes en witte wijn prijs €4,25
Voor de drank tijdens de pauze zullen enkel gewone dranken worden aangeboden en geen speciale bieren. Er wordt wel €1
gevraagd aan de deelnemers.
Deze keuze zal mede gedeeld worden aan Traiteur Soustronck.
Contact met EHS producties:
EHS producties zond een aantal foto’s door van de artiesten om te gebruiken in de aankondiging van INFO Avelgem.
Prijs:
25 euro voor buffet en optreden. 5 euro voor rusthuisbewoners.
De aankoop van de dranken tijdens de pauze zal enkel gebeuren met drankbonnetjes : € 1 (gewone dranken).

6.

Gezellig samenzijn dinsdag 27 januari 2015

Traditiegetrouw zal het bestuur met hun partner na de vergadering gezellig gaan eten. Jeaninne en Bea nemen hiervoor
contact op. Verschillende restaurants zijn echter gesloten op dinsdag.

7.

Bijwonen van een optreden in Parike Brakel

Laura en Simonne zullen na de vergadering van 2 december de Witte Kerstshow bijwonen in Parike Brakel met als artiesten:
Petra, Christoff , cabaret Karel Declercq en Kurt Keller.

8.

Jaarprogramma 2014- 2015

Bestuursvergaderingen: 14/1 – 25/2 – 11/3 – 15/4 – 3/6 – 4/9 – 21/10 – 13/11 – 2/12
Algemene Vergadering dinsdag 29 april 2014
Feest 55- plussers

dinsdag 6 mei 2014
Inschrijvingen gemeentehuis maandag 14 april 2014
Feest 55 –plussers
donderdag 20 november 2014
Inschrijvingen gemeentehuis maandag 10 november 2014
Feest 55 –plussers
dinsdag 12 mei 2015
Inschrijvingen gemeentehuis maandag 27 april 2015

De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 2 december 2014 in het Sociaal Huis.

De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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