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

Verontschuldigd :  Annicq, Simonne 

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van maandag 19 februari  2018 

 

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

2. Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester 
    
De penningmeester overhandigde aan de bestuursleden een totaal overzicht van de financiën  van 
2017 met alle verrichtingen van de kasgelden, de zichtrekening  en de spaarrekening.  
 

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

 -Tafelschikking benedenzaal in Spikkerelle 
Tafels zetten van 14 personen zodat iedereen gemakkelijk kan aansluiten.  Dit is ook handiger om aan 
te schuiven aan het buffet. 
 

 -Inschrijvingen in het gemeentehuis op maandag 23 april 2018 
In de voormiddag  van 9 uur tot 12 uur : Freddy en Bea  
In de namiddag van 14 uur tot 16 uur : Jeanine en Laura  
 

 -Uitnodiging en inschrijfstrook in INFO Avelgem  
Tekst en foto’s zijn in het bezit van Maaike.Maaike liet weten dat er heel veel items zijn voor de 

editie van april en ze met plaatsgebrek zal te kampen hebben. Zij zal ook niet van alle artiesten een 

foto kunnen plaatsen. 

4. Voorbereiding  “Feest 55 plussers” woensdag 10 oktober 2018: optreden van Jackobond zingt 

Marva  

Zangeres Riet Muylaert brengt samen met haar band “Jackobond” Florejan (piano), Tim (bas) Karel 

(drum) en Stefan (gitaar ,viool) een ode aan Marva. Gedurende het optreden is er ook een projectie 

met beelden van Marva of  sfeerbeelden van de gezongen liedjes.  

 -Financiële afspraken met Spikkerelle en de seniorenraad  
De seniorenraad verkoopt 210 tickets . De deelnemers betalen € 25 voor het buffet en het optreden.   
Voorlopige afspraak : de seniorenraad stort vooraf 4.000 euro op de rekening van Spikkerelle  ( 
deelname  optreden en live streaming ).  
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Betaling van Sabam € 283 , BTW  € 171 en ook de catering van de artiesten is ten laste van 
Spikkerelle.  
 

  Concrete informatie en organisatie van  de live-streaming  

Live-streaming verwijst naar online streaming-media die gelijktijdig worden opgenomen en in 

realtime naar de bewoners van RVT WZC en Ubuntu worden uitgezonden. Het wordt vaak simpelweg 

streaming genoemd. Gebruikersinteractie vormt een belangrijk onderdeel van livestreaming.  

Organisatie: Ann nam al contact op met WZC, RVT en Ubuntu. Van  hen wordt liefst een kleine 

bijdrage verlangd voor de live streaming.  

Voorstel : een vergadering plannen om meer uitleg te verschaffen. “Onbekend maakt onbemind” 

 

 Bespreking contract “Jackobond zingt Marva”( duur optreden, aanvangsuur  prijs,)   
Kristl stuurt het contract  ter inzage door aan Laura. 
Prijs optreden =  € 2.150  + BTW  € 171 + Sabam € 283 
Het aanvangsuur en het al dan niet inlassen van een pauze hangt af van de duur van het optreden.  
  

 -Uitnodiging en inschrijfstrook in INFO Avelgem van september ( = juni ) 
Laura zal een voorlopig ontwerp  aan Kristl doorsturen na goedkeuring  op de volgende  vergadering. 
Kristl vraagt foto’s  van Jackobond zingt Marva aan die bruikbaar zijn voor publicatie en bezorgt ze 
aan Maaike tegen juni.  Kristl en Maaike spreken onderling af voor de publicatie.  
 

 -Inschrijvingen in het gemeentehuis maandag 24 september  
In de voormiddag  van 9 uur tot 12 uur : Freddy en Bea  
In de namiddag van 14 uur tot 16 uur : Jeanine en Laura  
Wie inschrijft voor buffet + optreden betaalt 25 euro en krijgt een geel ticket = toegang tot het buffet 
en een ticket  toegang tot de concertzaal van Spikkerelle ( Kristl bezorgt de toegangstickets tot de 
concertzaal aan de seniorenraad).  
 

 Het klaarzetten van de zaal gebeurt op 9 oktober en het opkuisen op 11 oktober 
 

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

Laura, Eddy, Simonne en Frans  zullen aanwezig zijn.  

6. Voorlopig jaarprogramma 2018 

 

Lunchvergadering met etentje:  woensdag 17/1  

Bestuursvergaderingen :  -8/1 - 19 /2-  12/ 3 - 9/4 – 30/4  - 11/ 6 – 1/10  - 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 9 april 2018 in het Sociaal Huis om 9.30 

uur. 

 

  De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 
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