Aanwezig:

Freddy, Bea, en Laura

Verontschuldigd :

Annicq, Jeanine en Simonne

1.

Goedkeuring van het verslag van maandag 16 november 2015

Laura las het verslag voor. Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.

2.

Ann Schellaert geeft toelichting in verband met de aanvraag en het verloop van de toekenning van de
subsidiëringen

Ann Schellaert schrijft de plaatselijke verenigingen aan. De verantwoordelijken van de 11 gemeentelijke
seniorenverenigingen krijgen de in te vullen aanvraagformulieren de eerste week van januari 2016 toegestuurd.
Tegen de vooraf afgesproken datum van 7 maart 2016 worden de ingevulde formulieren terug bezorgd bij Ann. Nazicht
door Ann. Zij maakt de voorlopige berekening tegen 25 maart 2016 Indien er opmerkingen zijn hierover kan de vereniging
nog terecht bij Ann Schellaert in het Sociaal Huis, Leopoldstraat 66 Avelgem tot 8 april 2016. De definitieve goedkeuring
van de aanvragen voor de gemeentelijke subsidies staat als agendapunt op de bestuursvergadering van de seniorenraad op
maandag 11 april 2016.
Elke verantwoordelijke van de seniorenverenigingen ontvangt een uitnodiging met de agendapunten van de Algemene
Vergadering gehouden in het gemeentehuis op vrijdag 29 april om 14.00 uur. In de bijlage bevindt zich een overzicht van
het puntentotaal voor hun vereniging.

3.

Evaluatie van het “Feest van de 55-plussers”van maandag 23 november 2015

De vergadering was het eens: een meevaller. Het dessertbord viel in de smaak. De bediening verliep vlot. Arto Mundo zorgde
voor de nodige sfeer en ambiance.
Proficiat aan de talrijke vrijwilligers die de rolstoelpatiënten van WZH Ter Meersch begeleid hebben tot aan Spikkerelle.

4.

Voorbereiding “Feest 55-plussers” van donderdag 26 mei 2016

De “maximum” prijs blijft behouden op 25 euro per persoon. We bieden ditmaal wel één drankje gratis aan tijdens de pauze.
Dit drankbonnetje wordt dan uitgedeeld tijdens de inschrijvingen in het gemeentehuis samen met het gele toegangskaartje.

5.

Voorbereiding “Feest 55-plussers” maandag 21 november 2016

Aan de Regency werd vrijblijvend een prijsofferte gevraagd voor het “Feest van de 55-plussers” van de gemeente Avelgem.
maandag 21 november 2016
Het programma zou er ongeveer als volgt kunnen uitzien:
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12 uur tot 13 uur

onthaal met aperitief en hapjes (aan tafel bediend)

13 uur tot 14 uur

menu : hoofdschotel de keuze wordt nog besproken

14 uur tot 15 uur

Welkom aan WZH Ter Meersch en RVT St. Vincentius. Na het onthaal kunnen ze samen met de andere
genieten van een lekker dessertbordje en koffie met versnaperingen. Tijd voor een gezellige babbel

15 uur tot 16 uur

Eerste optreden.

16 uur tot 16.45 uur

Pauze met drankbediening aan tafel

16.45 uur tot 17.45 uur

Tweede optreden.

Kostprijs?
De seniorenraad rekent voor de aanwezigen die voor het volledige menu aanwezig zijn maximum = € 33.50 per persoon .
Het volledige menu = 30 euro + één drankje kost maximum 3.50.euro. Voor het éérste drankje zullen we met een bonnetje werken.
Dit is haalbaar voor ons.
Wie nog een tweede drankje wenst betaalt dit dan uiteraard cash aan de Regency.
Menu:
Cava Don Arturo Spain met fijne smaakmakers
Bonbon van run den kruiden
Bloemkoolsoepje met knoflook Croutons
Koningsvis met lauwe tomatenvinaigrette
Menu keuze 1 Varkenshaasje met een hoorntje van bonenkruid en spinazie
Menu keuze 2 Kalkoenborst met een duizendblad van Italiaanse lekkernijen en mozzarella Charlotte aardappeltjes.
huiswijn wit of rood 2 x geserveerd en water op tafel
Nagerechtenbordje Regency & koffie
Het nagerechten bord Regency en koffie bedraagt 7.50 euro per persoon.
Enkel de bewoners van WZH Ter Meersch en RVT St. Vincentius hebben de keuze ofwel de volledige menu vanaf 12 uur ofwel vanaf 14
uur enkel het dessertbord en één drankje tijdens de pauze.

6.

Jaarprogramma 2016

Bestuursvergaderingen: 4/1 - 1/2 - 7/3 – 11/ 4 - 29/4 – 23/ 5
De algemene vergadering : vrijdag 29 april 2016 om 14 uur.
Feest 55-plussers donderdag 26 mei 2016
Feest 55- plussers maandag 23 november 2016

Inschrijvingen gemeentehuis dinsdag 17 mei 2016
Inschrijvingen gemeentehuis ???

Na afspraak met Ann Schellaert werd maandag 11 april als bijkomende bestuursvergadering ingelast om de definitieve goedkeuring van
de toekenning van de subsidiëringen te bespreken.
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7.

Goedkeuring van het schriftelijk financieel verslag van de penningmeester

-Afrekening

“Feest 55-plussers”

dinsdag 12 mei 2015

Inkomsten

Uitgaven

Inschrijvingen: 259 x 25

€ 5 975,00 Optreden

Late inschrijvingen 8 x 25

€

2 personen voor concert

€

10,00 Traiteur Soestronck

Drankbonnen pauze

€

259,00 Broodjes Soestronck

€ 3 445,00
€ 0,00

200,00 Sabam

€ 6 013,50
€ 85,25

Leonidas

€ 55,00

Bloemen

€ 22,40

€ 6 444,00 Terugbet. 2 zieken

- Totaal:

€ 50,00

Traktaat na feest
Werkingstoelage gemeente

€ 6 500,00

TOTAAL
Saldo: € 3 239,85

€ 12 944,00 TOTAAL

33

€ 9 704,15

-Afrekening “Feest 55-plussers” maandag 23 november 2015
Inkomsten

Uitgaven

Inschrijvingen: 240 x 7

€ 1 680,00 Bloemen

€

94,55

Dessertbord: 5 x 10 euro

€

50,00 Bloempotjes: 26 x 1,95

€

50,70

Bloemenverkoop: 26 x 3 euro

€

78,00 Optreden Arto Mundo

€

450,00

€

13,00

Broodjes orkest via Bea
Traiteur Soestronck

€ 3 496,77

Degraeve ziek 2 x 7

€

14,00

RVT 1 ziek

€

7,00

Cadeaus jarigen via Bea

€

20,00

€

24,00

Werkingstoelage gemeente

€ 1 500,00 Traktaat na feest

TOTAAL
Tekort: € 862,02

€ 3 308,00 TOTAAL

€ 4 170,02

Het uitvoerig overzicht = tabel van de financiën van 2015 met de verrichtingen van kasgelden, zichtrekening en
spaarrekening werd unaniem goedgekeurd.
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 1 februari 2016 om 9.30 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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