Aanwezig:

Freddy, Bea, Jeanine, Simonne en Laura

Verontschuldigd :

Annicq

1.

Goedkeuring van het verslag van maandag 16 oktober 2017

.Geen opmerkingen dus algemene goedkeuring van de aanwezigen.
2.

Goedkeuring van de aankondiging en het inschrijfstrookje in INFO Avelgem van november “Feest van de 55plussers”

Maaike zorgde opnieuw voor een geslaagde publicatie.
3.

Financieel verslag van de penningmeester

Recente betalingen :
Factuur optreden Alain Dès : € 1.754.50
Factuur optreden Jennifer Berton : € 371
Totaal aantal aanwezigen in de concertzaal: zeker 279
Jeanine deelt de huidige stand van de zicht- en spaarrekening mee aan de bestuursleden. Alles wordt eenparig goedgekeurd.
4.

Voorbereiding “Feest 55-plussers” van woensdag 29 november 2017

Inschrijvingen:
1.Totaal aantal deelnemers in de concertzaal = maximum 283 (218 + 55 + 10 begeleiders???)
2. Aantal WZC Ter Meersch = 26 bewoners en ?? begeleiders zij betalen nog ter plaatse
3. Aantal dagverzorgingscentrum St Vincentius = 17
4.Ubuntu = 12
5.Het aantal rolstoelgebruikers = 4
6.Aantal deelnemers van 25 euro = 218
7.Aantal deelnemers van 5 euro = 55 + ??? begeleiders
Contact met RVT, Woonzorghuis Ter Meersch en Ubuntu
De eerste drie rijen zijn voorbehouden voor hen en voor minder mobiele personen. In totaal tellen we op de eerste drie rijen
63 zitplaatsen en 4 rolstoelen.
Tafelversiering en attenties voor de artiesten
Jeanine zorgt voor de tafelversiering. Aanstekers theelichtjes niet vergeten !!
Bea koopt attenties voor de 6 artiesten.
Klaarzetten en opruimen van de zaal en het afsluiten na het evenement
Laura zal aan Ann Schellaert een plan bezorgen van een mogelijke tafelschikking in Spikkerelle. Ann neemt contact op met
het gemeentepersoneel voor de laatste schikkingen.
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Er wordt een tafel voorzien met 14 stoelen voor het bestuur vlak voor de bar. Ook de Schepen en de ex bestuursleden
nemen hier plaats.
In de andere uithoek wordt nog een tafel gereserveerd voor een groep van 16 personen. In totaal moeten er 240 stoelen
geplaatst worden en minimum 40 tafels. Liefst rechte rijen tafels voorzien zodat de traiteur en de mensen die aanschuiven
voor het buffet gemakkelijk doorkunnen. Voor de traiteur 2 grote bedieningstafels voorzien.
Klaarzetten: ’s morgens
maandag 29 / 11
Opkuisen : ’s morgens
donderdag 30/11
Contact met traiteur Soustronck
Het juiste aantal deelnemers wordt mede gedeeld aan traiteur Soustronck tijdens de vergadering. De traiteur zorgt ook
voor de catering van de artiesten .Belegde broodjes en drank. Jeanine koos voor lichtgroene servetten.
Takenverdeling
10 uur Iedereen is aanwezig . Afspraak met de traiteur voor het vlot verloop
10.15 uur Freddy en Eddy spreken af voor de rondleiding en de uitleg sleutels voor het afsluiten na het evenement.
Jeanine zorgt voor de tafelversiering. Bea brengt de attenties mee voor de 6 artiesten en legt ze tiidig in de concertzaal . .
11 uur
Freddy en Laura nemen de gele tickets in ontvangst en delen de tickets uit voor het buffet.
11.30 uur aperitief met hapjes
12.30 uur warm buffet. Afspraken voor vlot verloop navolgen.
14 uur Bea en Jeanine begeven zich aan de toegangsdeur voor de concertzaal
14.10 uur toegang concertzaal (eerste drie rijen voorbehouden)
15.40 uur pauze met drank mits afgifte groen bonnetje aan de traiteur
16.25 uur tweede optreden tot 17.35
Na het optreden
Opkuis artiestenruimte basisopkuis (= afwassen alles op zijn plaats opruimen, tafels afkuisen, door Laura, Eddy, Freddy
Trees
Polyvalente zaal tafelversiering naar de wagen van Jeanine brengen Bea en Jeanine .
Controleren of er geen jassen, sjaals ,paraplu’s achterbleven.
Afsluiten na evenement en het opruimen : Freddy en Eddy
.Als er vrij snel na het evenement kan worden afgesloten voor 18 uur is er misschien nog iemand van het personeel van
Spikkerelle aanwezig. Indien niet wat hoogstwaarschijnlijk het geval zal zijn dan zal de seniorenraad hiervoor moeten
zorgen. Dus sowieso moet er vooraf afgesproken worden voor rondleiding en uitleg sleutels.
5.

Jaarlijks etentje

Woensdag 20 januari is er een gezellig etentje gepland met partners. Jeanine en Bea regelen dit.
6.

Evaluatie van de herfstshow in feestcomplex Europa in Parike Brakel van dinsdag 24 oktober 2017

Laura, Eddy, genoten van een prachtige herfstshow . Op de kerstshow van dinsdag 4 december zullen zij ook aanwezig zijn.
7.

.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 8 januari 2017 om 9.30 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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