Aanwezig:
Verontschuldigd :

1.

Freddy, Bea, Jeaninne en Laura
Annicq, Simonne

Goedkeuring van het verslag van 2 december 2014

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.
Laura las het vorig verslag nog even voor.
2.

Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester: Jeanine Vercoutere

Jeanine bezorgde aan de bestuursleden het jaaroverzicht van 2014.
o Een overzichtelijke tabel van de afrekening van “Feest van de 55-plussers” van 6 mei 2014 en van “Feest
van de 55-plussers” van 20 november 2014.
o Een totaal overzicht van de financiën van 2014 met alle verrichtingen van de kasgelden, de zichtrekening
en de spaarrekening.
3.

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

Contact met Spikkerelle
Sofie zal de aanvraag indienen bij Sabam. Vermits er geen toegangskaartje zal gevraagd worden in de
concertzaal zal zij het voorstellen als gehanteerde inkomprijzen : 0 zodanig dat we van het tarief: 210 kunnen
genieten. De definitieve berekening bedraagt dan 8,00% op de uitkoopsom. 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 zal worden doorgenomen met Jeroen Cosaert (technicus
Spikkerelle). Hij beloofde om eventueel nog contact op te nemen met EHS producties.
Contact met EHS producties
De slotfactuur van 3 455 euro is te betalen via overschrijving voor 25/ 04 / 2015 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 kozen definitief voor maandag 27 april 2015
Prijsberekening:
Vraagprijs per deelnemer = 25 euro voor het aperitief + buffet, dranken + optreden
Prijs: 5 euro voor RVT en WZC en UBUNTU
Teksten INFO AVELGEM

De definitieve teksten werden besproken en goedgekeurd voor INFO Avelgem van april. Laura heeft alles
bezorgd. In de Vrijetijdskalender Uit in Avelgem zal ook een aankondiging staan.
Tafelversiering:
Jeanine zorgt voor de bloemstukjes.
Catering voor de 10 artiesten:
We zullen aan traiteur Soustronck vragen om voor de belegde broodjes voor de artiesten te zorgen 3 of 4 per
persoon. Andere frisdranken worden via Spikkerelle voorzien.
4.

Ann Schellaert geeft toelichting in verband met het verloop van de toekenning van de
subsidiëringen.

Ann Schellaert schreef de plaatselijke verenigingen aan en zond hen de nodige formulieren. De
verantwoordelijken van de gemeentelijke seniorenverenigingen bezorgen de formulieren terug tegen 9 maart
2015.
De seniorenvereniging Vl@s heeft recht op een starttoelage van € 50 en komt ook in aanmerking voor subsidies.
Zij ontvingen de nodige formulieren voor de aanvraag. Als afgevaardigden van de seniorenraad voor het
algemeen bestuur werd Patrick Geeraert aangeduid en Irene Van Looy.
5.

Datum vastleggen voor het jaarlijks etentje van de bestuursleden

De bestuursvergadering van 17/ 2 wordt vervangen door een etentje met partners in ’ t Karekietenhof op 19
februari vanaf 12 uur. We zullen hier nog eventjes brainstormen over de activiteit op 19 november 2015

6.

Suggesties voor “Feest van de 55-plussers “ voor donderdag 19 november 2015

Het feest zou plaatsvinden in de benedenzaal van Spikkerelle omdat deze zaal gemakkelijk te bereiken is voor
de bewoners van RVT en WZC. Wij dachten o.a. aan een Tirolernamiddag. Misschien bieden we de mensen een
glaasje cava aan en een dessertbord ? Doen we opnieuw een beroep op traiteur Soustronck?
7.

Jaarprogramma 2015

Bestuursvergaderingen; 27/1 – (19/2) - 31/3 - 28/ 4 Algemene vergadering: dinsdag 5 mei 2015
Feest 55 –plussers

Feest 55-plussers

dinsdag 12 mei 2015
Inschrijvingen gemeentehuis maandag 27 april 2015

donderdag 19 november 2015
Inschrijvingen gemeentehuis maandag 9 november 2015

De volgende bijeenkomst gaat door op donderdag 19 februari om 12 uur in t Karekietenhof
We houden een kleine lunchvergadering. Partners van de bestuursleden zijn ook uitgenodigd.
De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 31 maart om 9 uur in het Sociaal Huis.
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