Aanwezig:

Ann, Kristl, (genodigden) Freddy, Bea, Jeanine en Laura

Verontschuldigd :

Annicq, Simonne

1.

Welkom aan de genodigden

Ann Schellaert ( coördinator Sociale dienstverlening) , Kristl Lambert (directeur Spikkerelle) worden welkom geheten .
2.

Goedkeuring van het verslag van maandag 7 mei 2018

Geen opmerking bijgevolg goedkeuring van het verslag.
3.

Goedkeuring van de aankondiging Jackobond zingt Marva blz. 11 “geeft ritme Spikkerelle”

Jammer dat bv. niet werd mede gedeeld: “I.s.m. de Avelgemse seniorenraad . 55 plussers wonende in Avelgem kunnen zich
inschrijven in het gemeentehuis op 17/9/2018 voor het “Feest van de 55-plussers”. Zij betalen 25 euro voor aperitief met
hapjes, koud buffet en het optreden.
Kristl neemt contact op met Maaike. Indien mogelijk zal er nog een kleine melding verschijnen in INFO Avelgem van
juli Bijvoorbeeld : “ Feest 55 plussers “ Jackobond zingt Marva Inschrijvingen in het gemeentehuis op maandag
17/9/2018 25 euro voor aperitief met hapjes, warm buffet en show”. Ook in de gemeentelijke diensten zal een
gelijkaardige melding tijdig uit gehangen worden.
4.

Voorbereiding “Feest 55 plussers “ woensdag 10 oktober 2018

a. Goedkeuring aankondiging en inschrijfstrookje Info Avelgem 1 september
Laura stuurt de ontwerpen door aan Maaike en Kristl na aanpassing datum inschrijving en duur van de pauze. Kristl zorgt
voor een geschikte foto voor publicatie. Maaike en Kristl passen de tekst aan naargelang de beschikbare ruimte .
b. Inschrijvingen in het gemeentehuis maandag 17 september
Laura bezorgt de gele toegangskaartjes voor 9 uur aan de balie in het gemeentehuis.
Bea haalt vooraf de genummerde toegangstickets op in Spikkerelle.
In de voormiddag
van 9 uur tot 12 uur
Freddy en Bea
In de namiddag
van 14 uur tot 16 uur
Jeanine en Laura
Maximum aantal totaal toegelaten deelnemers in de concertzaal = 292,. voor de seniorenraad 200. Na de inschrijvingen
worden de gele kaartjes en de genummerde toegangstickets bezorgd aan de balie in het gemeentehuis. Laattijdige
inschrijvingen worden enkel aanvaard in het gemeentehuis tot vrijdag.
Laura deelt na de inschrijvingen per mail het aantal deelnemers mee aan alle bestuursleden, aan Kristl en aan traiteur
Soustronck.
c. Controle toegang concertzaal
De inzet van vrijwilligers is voor rekening van Spikkerelle.
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d. Praktische regeling drank tijdens de pauze
Er wordt gewerkt met twee kleuren van jetons. BV: blauwe jetons voor de seniorenraad = één drankje naar keuze.
De inzet van vrijwilligers is hier ook voor rekening van Spikkerelle.
e. Verkoop jetons voor een drankje
De jetons voor de seniorenraad zullen de dag zelf opgehaald worden in Spikkerelle. Bij het binnenkomen in de benedenzaal
worden de gele tickets ingeruild voor een jeton ( = drankje tijdens de pauze).
De afrekening van de jetons gebeurt volgens overeenkomst met Kristl later per overschrijving na de telling van de jetons.
Jetons o.a. voor wie nog een tweede drankje wenst worden verkocht aan de vestiaire.
f. Financiële overeenkomst
De seniorenraad betaalt 3.600 euro na de inschrijvingen in het gemeentehuis.
De volledige organisatie en kosten van de voorstelling met de bijhorende personeelsinzet en inzet van vrijwilligers is voor
rekening van Spikkerelle. De catering, de attenties voor de artiesten, Sabam, factuur van het optreden, bijkomende kosten
is te vergoeden door Spikkerelle.
g. Contract
Wat staat er vermeld in het contract in geval van ziekte? Kan er voor een vervangingsprogramma geopteerd worden?
5.

Evaluatie “Feest 55 plussers “ dinsdag 8 mei 2018

Aan de hand van de talrijke positieve reacties kunnen we besluiten dat het een geslaagd feest was. Een meevaller over de
hele lijn: vlotte bediening van aperitief met hapjes en drankbediening aan tafel. Ook het aanschuiven aan het buffet met
afgifte van een bonnetje verliep vrij vlot. Het optreden van Margriet Hermans, Phil Kevin, Loic Molla , Showballet Showcase
en Eddy Herman viel erg in de smaak van ons publiek. Hartelijk dank aan allen die hun steentje bijdroeg tot het welslagen
.Jeannine zorgde opnieuw voor prachtige bloemstukjes als tafel versiering.
6.

Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester

De penningmeester gaf uitleg over de afrekening van het “Feest van de 55 plussers” De recente inkomsten en uitgaven
kwamen aan bod. Aan de hand van de huidige kassituatie werd een volledige kostenberekening opgemaakt voor het
volgende “Feest van de 55 plussers” van woensdag 10 oktober.
7.

Contact met traiteur Soustronck

Van de traiteur kregen we een aantal voorstellen voor een warm middagmaal.
Onze keuze voor het warm buffet ging uit naar : Kalfsgebraad met wintergroente pommes duchesse en grandmère saus.
Jeannine koos voor lichtgroene servetten.
8.

Jaarprogramma 2018

Lunchvergadering met etentje: woensdag 17/1
Bestuursvergaderingen : -8/1 - 19 /2- 12/ 3 - 9/4 – 30/4 -7/5- 11/ 6 – 1/10
Feest 55 plussers dinsdag 8 mei 2018
Feest 55 plussers woensdag 10 oktober 2018

Inschrijvingen : maandag 23 april 2018
Inschrijvingen : maandag 17 september 2018

Algemene vergadering : vrijdag 27 april 2018 om 14 uur
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 1 oktober 2018 in het Sociaal Huis om 9.30 uur.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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