Aanwezig:

Freddy, Bea, Jeanine, Simonne en Laura

Verontschuldigd :

Annicq,

1.

Goedkeuring van het verslag van maandag 4 januari 2016

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

2.

Goedkeuring van het financieel verslag van de penningmeester

Recente betalingen:
Sabam :
€ 57,24
Etentje in de Koevert:
€ 353,50
Partners betalen elk € 33 terug op de rekening van de gemeentelijke seniorenraad 4 x 33 euro = € 132
Het uitvoerig overzicht met de verrichtingen van kasgelden, zichtrekening en spaarrekening werd unaniem goedgekeurd.

3.

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

Contact met Maaike Putman
Voor de publicatie in INFO Avelgem van mei voor “Feest van de 55-pussers” van 26 mei zal Laura de definitieve gegevens
begin maart toesturen. Zij zal ook aan EHS Producties vragen om aan Maaike bruikbare foto’s van de vedetten door te
sturen, zodat ze deze kan verwerken in de publicatie.
Zij zond nu reeds in bijlage een voorlopige versie van de inschrijfstrook en de aankondiging zodat Maaike een idee heeft
over de lengte
In bijlage ontving Maaike ook nog eens het contract van EHS producties.
Voor Sabam stellen we het zo voor dat er enkel toegang wordt betaald voor het eten en dat de toegang tot de concertzaal
‘gratis’ is. Aan de concertzaal worden trouwens geen toegangstickets opgehaald.
Prijs
De “maximum” prijs blijft behouden op 25 euro per persoon. We bieden ditmaal wel één drankje gratis aan tijdens de
pauze. Dit drankbonnetje kleur lichtgroen wordt dan uitgedeeld tijdens de inschrijvingen in het gemeentehuis samen met
het gele toegangskaartje. De rusthuisbewoners, die enkel de voorstelling bijwonen betalen 5 euro.

4.

Voorbereiding “Feest 55-plussers” maandag 21 november 2016

Contact met feestzaal Salons Regency :
De zaal is gereserveerd voor maandag 21 november 2016.
In de zaal bevindt zich een podium. De afmetingen zijn als volgt : lengte = 6 meter breedte grootste stuk zijkanten 2.80
meter en in het midden 1.80 meter.
Het is misschien niet nodig om met bonnetjes te werken. Dit is een bijkomend karweitje voor de kelners. De kelners zien
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sowieso dat er een tweede drankje wordt gevraagd.
Voor de keuze van het menu hebben we nog tijd genoeg om dit definitief vast te leggen.
Contact met WZH Ter Meersch, RVT en dagcentrum St Vincentius en Ubuntu :
Laura zond een mail om hen uit te nodigen op de activiteiten van de seniorenraad. Met in bijlage het programma voor
maandag 26 mei 2016.
Voor de activiteit van maandag 21 november 2016 werd het voorlopig programma mede gedeeld.
De nadruk werd gelegd dat zij voor beide activiteiten de keuze hebben om vanaf 12 uur of vanaf 14 uur aanwezig te zijn.
Uiteraard worden 2 prijzen gehanteerd.
Contact met Paul Bruna
De bestuursvergadering opteert voor de formule Paul Bruna’s revueshow met Vlaamse artiesten
Zij kozen voor Paul Bruna;Salim Segers Mieke D,
Paul Bruna ‘s suggesties waren :
Paul Bruna –
Salim Seghers –
Mieke D –
Tamara & Tom Davys –
Kevin & Romina –
Romina –
Jennifer –
Humorist –
Dansers –
Jan Wuyttens –
Danny Fabry –
Danny De Roover –
Ive Rénaerts –
Dave Davis :

350 euro
500 euro
125 euro*
300 euro
200 euro
100 euro*
250 euro*
125 euro*
150 euro*
275 euro*
1150 euro*
350 euro*
300 euro*
250 euro

Muziekinstallatie tot +-300 personen is inbegrepen

5.

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 ???

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 7 maart 2016 om 9.30 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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