Aanwezig:

Freddy, Simonne en Laura

Verontschuldigd :

Annicq, Bea, Jeanine

1.

Goedkeuring van het verslag van maandag 11 september 2017

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.
2.

Financieel verslag van de penningmeester

Jeanine is verontschuldigd. Ze liet weten dat via overschrijving € 1.754,50 aan Different Views en € 371 aan Tjenpont artists
en & events betaald werd voor het optreden van 29 november.
3.

Voorbereiding Feest 55-plussers van woensdag 29 november 2017

a) Contact met traiteur Soustronck:
We kregen een mooi aanbod van traiteur Soustronck.
Als hoofdschotel kozen we voor Parelhoenderfilet met wintergroente en kroketten en peperroomsaus.
Jeanine deelt aan traiteur Soustronck de kleur van de servetten mee zodanig dat dit aangepast is aan haar tafelversiering.
Wie een tweede drankje wenst tijdens de pauze betaalt onmiddellijk € 2.20 aan de bar.
De traiteur zorgt ook voor belegde broodjes , 1 fles witte wijn en cola en water voor tien personen in de artiestenruimte.
Er zullen 8 personen van Different Views en 2 personen van Thienpont aanwezig zijn.
b) Contact met de managers van Jennifer Berton en Alain Dés
24 oktober in Feestcomplex Europa Parike Brakel ter gelegenheid van de herfstshow (.zie vorig verslag ).
c) Contact met WZC Ter Meersch; RVT ST Vincentius en Ubuntu:
Laura zond eerder de uitnodiging “Feest 55 plussers” en deelde hen mee dat ze de keuze hebben om deel te nemen vanaf
12 uur prijs 25 euro of vanaf 14 uur prijs 5 euro . Zij zal nog een herinnering sturen.
d) Contact met Spikkerelle
Het klaarzetten van de zaal vanaf 8 uur op 29 november.
Opkuis vanaf 8 uur tot 9 uur op 30 november.
Kort voor de activiteit wordt er nog contact opgenomen voor het afhalen van de sleutel en voor een korte rondleiding.
.
e) Inschrijvingen in het gemeentehuis maandag 20 november 2017
Laura bezorgt de gele en groene toegangskaartjes voor 9 uur in het gemeentehuis
In de voormiddag
van 9 tot 12 uur
Freddy en Bea
In de namiddag
van 14 tot 16 uur
Jeanine en Simonne
Geel kaartje + groen kaartje = 25 euro Groen kaartje = 5 euro
Maximum aantal toegelaten inschrijvingen = 295 . De gele en groene kaartjes worden na de inschrijvingen bezorgd aan de
balie in het gemeentehuis. Laattijdige inschrijvingen worden enkel nog aanvaard in het gemeentehuis.
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Jeanine deelt na de inschrijvingen per mail de volgende gegevens mee aan alle bestuursleden.
1.Totaal aantal deelnemers in de concertzaal
2. Aantal WZC Ter Meersch
3. Aantal dagverzorgingscentrum St Vincentius
4.Ubuntu (25 of 5 euro?)
5.Het aantal rolstoelgebruikers
6.Aantal deelnemers van 25 euro
7.Aantal deelnemers van 5 euro
Laura deelt het aantal deelnemers aan de maaltijd en voor het drankje tijdens de pauze mee aan traiteur Soustronck.

4.

Voorbereiding “Feest 55-plussers” donderdag 8 mei 2018

a)

Contact met Spikkerelle : Laura zond het contract met EHS producties inclusief de technische fiche digitaal aan
Spikkerelle. Spikkerelle beloofde zoals gewoonlijk te zorgen voor de aanvraag van Sabam.

b)

Contact met traiteur Soustronck: zie vorig verslag.

c)

Contact met EHS producties : De vergadering koos voor Eddy Herman, Showballet Showcase, Margriet Hermans
Loïc Molla, en Ivann. Het contract met EHS producties werd opgemaakt en ondertekend door beide
contractanten.
De slotfactuur van 3.700 euro + 222 euro BTW = 3.922 euro is te betalen via overschrijving tegen 25/04/ 2018

5.

Informatievergadering Mantelzorgbijeenkomst “ Palliatief zijn …en dan ? door Netwerk Palliatieve Zorg Zuid West Vlaanderen op maandag 23 oktober 2017 om 19.30 uur in WZC Sint Vincentius Bevrijdingslaan 18
Avelgem

Jaarlijks wordt een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd door het lokaal steunpunt Thuiszorg Zwevegem, Avelgem,
Spiere Helkijn. De toegang is telkens gratis. Om praktische redenen wordt gevraagd om vooraf in te schrijven voor
Avelgem bij Wendy Foret van het Sociaal Huis. Deze voordracht wordt bekend gemaakt via INFO Avelgem, Piccolo en
bedeling van flyers. De seniorenverenigingen kregen een mail van het Sociaal Huis. De bedoeling hiervan is om dit bij hun
leden bekend te maken.

6.

.Jaarprogramma 2017

Lunchvergadering met etentje: woensdag 18/1
Bestuursvergaderingen : 13/2- 13/ 3 - 10/4 - 22/5 – 19/ 6 11/9- 16/10 - ? 27/11 ?/ 12
Algemene vergadering : vrijdag 28 april 2017 om 14 uur
Feest 55 plussers dinsdag 30 mei 2017
Inschrijvingen : maandag 15 mei 2017
Feest 55 plussers woensdag 29 november 2017 Inschrijvingen : maandag 20 november 2017
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 27 november 2017 in het Sociaal Huis om 9.30 uur.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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