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1.

Freddy, Jeanine en Laura
Bea
Annicq, Simonne en Ann Schellaert

Gastspreker

Wendy

Forêt

Goedkeuring van het verslag van maandag 13 maart 2017

Laura nam het verslag door. Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.
2.

De penningmeester Jeannine Vercoutere geeft toelichting over de gemeentelijke werkingstoelage
voorzien voor de seniorenadviesraad

Jeanine bezorgde aan Jolien Verhiest het financieel verslag 2016 en de kastoestand op 31 december 2016 van
de seniorenraad voor de werkingstoelage van de seniorenraad.
3.

Verloop van de toekenning van de subsidiëringen aan de respectievelijke seniorenverenigingen

Ann Schellaert liet weten dat de subsidies nu definitief zijn afgewerkt. Er waren geen bijkomende vragen of
opmerkingen meer. De uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 28 april om 14 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis werd dan ook per mail naar de respectievelijke seniorenverenigingen gestuurd.

4.

Verschillende instanties , zoals expertisecentra dementie en mutualiteiten stellen zich de vraag of er
in regio Avelgem nood is aan een informatiepunt dementie. Wendy Forêt zorgcoördinator in het
Sociaal Huis geeft toelicht hierover.

Dementie is het grote schrikbeeld van de oude dag. Voor de patiënt zelf, maar ook voor familieleden. De
vergadering ging unaniem akkoord met het initiatief om een contactpunt, informatiepunt op te richten.
Persoonlijke problemen kunnen er op regelmatige tijdstippen bv. één maal per maand privé worden besproken
en voor specifieke vragen kan indien nodig verder verwezen worden naar de bevoegde instanties.
Vraag wat betreft drempelvrees : Welke locatie is het best geschikt Het Sociaal Huis of WZC Ter Meersch?
Op de Algemene Vergadering zal op de dagorde de nood aan een informatiepunt dementie ook aan bod komen.
5.

Evaluatie van de lenteshow in Feestcomplex Europa in Parike Brakel

Simonne en Laura genoten opnieuw van een liveshow vol ambiance, sfeer en gezelligheid. De volgende artiesten
traden op: Wendy Van Wanten, Herbert Verhaeghe, de Gentse TV poppenspeler Jean Pierre Maeren de
Popkoning en presentatrice Jennifer Berton.
6.

Voorbereiding “ Feest 55-plussers” dinsdag 30 mei 2017
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a) Contact met traiteur Soustronck
Na de inschrijvingen van 15 mei zal het aantal deelnemers medegedeeld worden voor het buffet en voor de
drank tijdens de pauze. Er wordt ook gevraagd dat de traiteur zorgt voor belegde broodjes koffie en frisdrank
voor de 14 artiesten in de artiestenruimte.
b) Contact met Spikkerelle zie verslag 20/6/2016 en 13/03/2017
c) Sabam
De aanvraag werd ingediend door Lucas Lambrecht. Het werd als volgt voorgesteld: Prijs 25 euro voor aperitief
buffet en drank in de benedenzaal. De gehanteerde inkomprijs voor het optreden in de concertzaal boven = o
zodanig dat we van het tarief :210 kunnen genieten. Definitieve berekening bedraagt dan 8% op de
uitkoopsom.
d) Contact met EHS producties Slotfactuur € 3.710 betalen voor 15/5/ 2017
EHS producties zal al tussen 11 uur en 12 uur aanwezig zijn in Spikkerelle.
e) Inschrijvingen in het gemeentehuis
Laura bezorgt de gele en groene toegangskaartjes voor 9 uur in het gemeentehuis.
In de voormiddag
van 9 uur tot 12 uur
Freddy en Jeannine
In de namiddag
van 14 uur tot 16 uur
Bea en Simonne
Maximum aantal toegelaten deelnemers = 292. De gele en groene kaartjes worden bezorgd aan de balie.
Laattijdige inschrijvingen worden enkel aanvaard in het gemeentehuis tot vrijdag 19 mei.
Bea deelt na de inschrijvingen per mail de volgende gegevens mee aan alle bestuursleden.
1.Aantal deelnemers van 25 euro en van 5 euro. Totaal aantal deelnemers in de concertzaal.
2.Aantal WZC Ter Meersch
3.Aantal dag verzorgingscentrum St Vincentius
4.Aantal Ubuntu
5.Aantal rolstoelgebruikers (is ook beperkt voor de veiligheid)
f) Contact met WZC Ter Meersch, DVC Sint Vincentius en Ubuntu
Laura zal de uitnodiging “Feest 55-plussers”doorsturen per mail en mededelen dat ze de keuze hebben om deel
te nemen vanaf 12 uur prijs 25 euro of vanaf 14 uur prijs 5 euro.
Bij de inschrijvingen in het gemeentehuis moet het aantal rolstoelgebruikers vermeld worden.
7.

Voorlopig jaarprogramma 2017

Lunchvergadering met etentje: woensdag 18/1

Bestuursvergaderingen : 13/2- 13/ 3 - 10/4 - 22/5 – 19/ 6 ?/9- ?/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
Algemene vergadering gaat door op vrijdag 28 april 2017 om 14 uur in de raadzaal van gemeentehuis. De
volgende bestuursvergadering vindt plaats op 22 mei 2017 om 9.30 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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