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Aanwezig:   Freddy, Bea , Laura, Kristl Lambert en Ann Schellaert 

Verontschuldigd :  Annicq, Simonne, Jeanine 

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van maandag 8 januari 2018 

 

 Laura nam het verslag door. Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.  

2. Kristl Lambert  geeft toelichting in verband met de werking van de techniek in Spikkerelle en de 
verantwoordelijkheid van de technici 

    
Wie is verantwoordelijk voor de belichting? 
Zowel de technicus van Spikkerelle als van het productiehuis. Het lichtplan wordt vooraf doorgestuurd aan 
Spikkerelle . De technicus geeft instructies aan Akim. 
Op het Feest van 29 november met het optreden van Alain Dés waren er problemen omdat de uitleg op 
technische fiche  i.v.m. de belichting onvolledig was. Er was ook geen technicus aanwezig voor de belichting.   
In het contract van EHS producties staat vermeld  voor 8 mei 2018 “Algemene voorwaarden & technische fiche 
zij maken integraal deel uit van deze overeenkomst en worden aanvaard door contractant 1 Gemeentebestuur 
Er wordt opgetreden op een eigen geluidsinstallatie tot 550 personen , kleurbelichting ,inclusief techniek en 
showdecor. Dus dat zal zeker weer in orde zijn.  
 
Voorstel Kristl Lambert: 
Woensdag 10 oktober 2018 : Eddy et les vedettes 
Voor WZC Ter Meersch, RVT St Vincentius en( Ubuntu ?) werken met Life streaming.  
Kristl neemt contact op met : 

o Eddy et les vedettes. 
o de betreffende rustoorden  = Life Streaming 
o de seniorenraad (via mail)  

 
Vragen :  
1.Is het mogelijk om tafels bij te bestellen ?  
Op het Okra kerstfeest van 21 december waren er 282 inschrijvingen. Er moest toen een grote tafel ineen 
geknutseld worden met podiumonderdelen. Ook moeten de tafels en stoelen van de foyer met de lift naar de 
polyvalente zaal gebracht worden en terug. Een hele karwei.  
2.Waarom is het niet mogelijk om de zaal te laten gebruiken door twee verschillende verenigingen mits 
onderlinge afspraken.? 
 BV  de concertzaal vereniging 1  filmnamiddag in de namiddag  en vereniging 2 ’s avonds toneel repetitie.  
3.Vullen van de frigo’s is niet altijd mogelijk de dag voordien Als dit de dag zelf nog moeten  gebeuren tegen ’s 
middags zijn de dranken soms niet koel genoeg. 
 
   
 



Verslag bestuursvergadering Seniorenraad Avelgem Pagina 2 
 

3. Voorbereiding “Feest 55 plussers” dinsdag 8 mei 2018 

 

a) Contact met Spikkerelle ( zie vorige verslagen) 

b) Contact met traiteur Soustronck ( zie vorige verslagen ) 

c) Contact met EHS producties (zie vorige verslagen)     

Vermits de inschrijvingen reeds plaatsvinden op 23 april 2018 moet Maaike al in maart in het bezit zijn van de 

foto’s van de artiesten en van de tekst voor de opmaak van het gemeentelijk INFO blad van 1 april.  

Laura nam contact op met EHS producties. Zij stuurden de foto’s van Eddy Herman, Showballet Showcase , Loic 

Molla, Margriet   Hermans , & Phil Kevin aan Maaike Putman.  

d) Goedkeuring ontwerp uitnodiging  en inschrijfstrook voor INFO Avelgem van april 

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring.  Laura zal alles overmaken aan Maaike. 

e) Uitnodiging sturen naar WZC Ter Meersch, DVC St Vincentius en Ubuntu voor het” Feest 55-

plussers” van 8 mei.  

 

4. Voorbereiding  “Feest 55 plussers” woensdag 10 oktober 2018 

 

a) GC Spikkerelle benedenzaal, foyer en de concertzaal 

Het online formulier werd ingevuld voor de reservatie benedenzaal, foyer en concertzaal in GC Spikkerelle  

 

b) Traiteur Soustronck   

Is definitief vastgelegd voor woensdag 10 oktober 2018 (zie vorig verslag). 

  

c) EHS producties werd eerder gecontacteerd .  

Showballet showcase , de presentator Eddy Herman en Patrick Goossens zijn die dag jammer genoeg niet vrij. 

 

 

5. 17 januari  2018  jaarlijks etentje 

 

De bestuursleden en partners genoten van een gezellige namiddag. Jeanine deelt per mail het bedrag mee dat 

de partners op het rekeningnummer van de seniorenraad nog moeten betalen.  

6. Bijwonen van de Lenteshow in Feestcomplex Europa Parike Brakel op 15 maart.  

Laura, Eddy, Freddy en Trees zullen aanwezig zijn.  

7. Voorlopig jaarprogramma 2018 

 

Lunchvergadering met etentje:  woensdag 17/1  

Bestuursvergaderingen :  8/1  19 /2-  12/ 3 - 9/4 – 30/4  - 11/ 6    
Algemene vergadering : vrijdag 27 april 2018  om 14 uur  
Feest 55 plussers  dinsdag 8 mei 2018  Inschrijvingen : maandag 23 april 2018 
Feest 55 plussers  woensdag 10 oktober 2018 Inschrijvingen : maandag 24 september 2018? 
 

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 12 maart 2018 in het Sociaal Huis om 9.30 uur. 

 

  De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


