Aanwezig:

Freddy, Bea, Simonne en Laura

Verontschuldigd :

Annicq, Jeanine

1.

Goedkeuring van het verslag van maandag 1 februari 2016

Laura las het volledige verslag voor. Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.

2.

Goedkeuring van het financieel verslag van de penningmeester

In het budget 2016 heeft de gemeente werkingstoelagen voorzien voor de adviesraden. De adviesraden werden hiervoor
verzocht tegen 4 maart.2016 het financieel verslag 2015 en de kastoestand op 31 december 2015 in te dienen De
penningmeester Jeanine deelde ons telefonisch mede dat zij de nodige documenten heeft bezorgd voor de werkingstoelage
van de seniorenadviesraad .
Het jaaroverzicht met de verrichtingen van kasgelden, zichtrekening en spaarrekening werd vorige vergadering unaniem
goedgekeurd.

Jeanine diende ook bij Jolien het aanvraagformulier in voor de subsidies van de seniorenraad. Deze werkingstoelage zal
binnenkort gestort worden op de zichtrekening van de seniorenraad.

3.

Voorbereiding “Feest 55-plussers” van donderdag 26 mei 2016

Prijs
Wie 25 euro betaalt krijgt één drankbonnetje kleur lichtgroen en het gele toegangskaartje bij de inschrijving. De
rusthuisbewoners, die enkel de voorstelling bijwonen betalen 5 euro.en krijgen enkel één groen drankbonnetje
Inschrijvingen in het gemeentehuis :
Dinsdag 17 mei 2016
van 9 uur tot 12 uu r
van 14 uur tot 16 uur

Freddy en Jeanine
Simonne en Bea

Klaarzetten en opruimen van de zaal
Laura zal na de inschrijvingen een plannetje bezorgen voor de tafelschikking in Spikkerelle
Klaarzetten ’s morgens
donderdag 26 mei Freddy komt even langs
Opkuisen ’s morgens
vrijdag 27 mei
Onthaal
Aan de ingang:
In de concertzaal

Verwelkoming en gele toegangskaartjes ontvangen
plaatsen rusthuis bewoners aanduiden

Simonne en Freddy
Jeanine en Bea

Catering voor de artiesten
Traiteur Soustronck zorgt voor belegde broodjes.en drank.
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Tafelversiering
Jeanine zorgt voor. bloemstukjes

Contact met Maaike Putman
Maaike Putman beschikt over alle gegevens voor INFO Avelgem van mei 2016. De aankondiging , het inschrijfstrookje en
de foto’s van EHS producties die bruikbaar zijn voor publicatie.
Contact met Sofie Nuyttens
Aan Sabam wordt het als volgt voorgesteld:
Prijs 25 euro voor aperitief en buffet.in de benedenzaal Er is geen toegangsticket voor het optreden in de concertzaal.
De gehanteerde inkomprijs voor het optreden = 0 zodanig dat we van het tarief :210 kunnen genieten. Definitieve
berekening (8 % op de uitkoopsom).
4.

Voorbereiding “Feest 55-plussers” maandag 21 november 2016

Contact met Paul Bruna
De overeenkomsten werden ondertekend door de artiesten en de inrichter Er werden in totaal drie contracten opgemaakt
en door beide partijen ondertekend.
Contract en prijzen : Salim Seghers :500 euro Paul Bruna 350 euro en Mieke D 125 euro

5.

Bijwonen van een optreden in feestcomplex Europa in Parike Brakel op 8 maart 2016

Laura en Simonne en hun partner wonen de lenteshow bij met Marjan Berger, Robby Prins, Luc Caals , Jennifer Berten en
presentator Kurt Keller. Inkom met menu alles inbegrepen bedraagt 32 euro Diner bestaande uit soep en hoofdgerecht +
show + 2 stokbroodjes 3 soorten beleg

6.

Jaarprogramma 2016

Bestuursvergaderingen: 4/1 - 1/2 - 7/3 – 11/ 4 - 29/4 – 23/ 5
De algemene vergadering : vrijdag 29 april 2016 om 14 uur.
Feest 55-plussers donderdag 26 mei 2016
Feest 55- plussers maandag 23 november 2016

Inschrijvingen gemeentehuis dinsdag 17 mei 2016
Inschrijvingen gemeentehuis ???

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 11 april 2016 om 9.30 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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