Aanwezig:

Freddy, Simonne en Laura

Verontschuldigd :

Annicq, Jeannine, Bea

1.

Goedkeuring van het verslag van 10 oktober 2013

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.
Laura las de voornaamste hoofdpunten van het vorig verslag nog even voor.
2.

Voorbereiding voor het “Feest van de 55-plussers “van 21 november 2013

Inschrijvingen in het gemeentehuis:
Dinsdag 12 november 2013
Laura zal de gele toegangskaartjes bezorgen
Indien er problemen zijn kan zij in de voormiddag blijven
Contact met Ghislaine Verhiest
Ghislaine heeft de 5 reclameborden bij Laura gebracht. Zij liggen voorlopig in haar garage.
Contact met RVT en Woonzorghuis Ter Meersch
Vermits Jeannine nog ziek is, zal Laura contact opnemen met RVT en Woonzorghuis Ter Meersch en Ubuntu om
het programma aan hen te bezorgen
3.

Ideeën en suggesties voor het ” Feest van de 55-plussers”van donderdag 22 mei 2014

Contact met Spikkerelle
Laura ging maandag langs in Spikkerelle om de details te bespreken met Kristl Lambert.
6 mei is geschikt als datum. Op 5 mei is er in de namiddag petanque De tafels en stoelen kunnen geplaatst
worden op 6 mei vanaf 8.30 uur De polyvalente zaal moet verlaten worden tussen 14.30 uur en 15.00 uur De
tafels en stoelen kunnen dus opgeruimd worden vanaf 15.00 uur.
Laura kreeg ook een aanvraagformulier mee voor het gebruik van de infrastructuur van Spikkerelle.
Sofie is bereid om Sabam aan te vragen. De factuur wordt dan later bezorgd aan de seniorenraad
Contact met Annicq Verscheure ,Schepen van Welzijn
Laura zond een mail om te vragen of wij voor het klaarzetten en het opruimen opnieuw een beroep kunnen
doen op het gemeentepersoneel. Dit zal worden beslist in het Schepencollege. Annicq beloofde om zeker voor
een oplossing te zoeken (desnoods met vrijwilligers)
Contact met EHS producties
Voor EHS producties zou er geen probleem zijn om het optreden vanaf 15 uur te starten. Zij beweren zelfs dat
er meer ambiance is voor een optreden als er een maaltijd aan vooraf gaat. De optie blijft voorlopig nog tot 15
oktober open. Laura nam contact op tijdens de vergadering om het optreden definitief vast te leggen voor 6
mei. Zij sprak af om het contract met de algemene voorwaarden en de technische fiche ter ondertekening te
bezorgen.
Contact met traiteur Soestronck
Laura vernam toevallig dat er zondag in zaal De Gilde een feest was met middagmaal voor 140 aanwezigen. Zij
nam contact op met een van de bestuursleden om te vragen naar het verloop en wie de traiteur was.
Laura belde de traiteur Soestronck op om een prijsofferte te maken. Zij vroeg om alles uit te splitsen, zodat we
gemakkelijk keuzes kunnen maken.
Ronny Soestronck bezorgde volgende prijsofferte met een voorlopig tijdschema:

van 12 tot 12.45 uur
Eenvoudige aperitief hapjes ,zoals gebakken kippenboutje, mini loempia met dipsaus, mini kaaskroket,
garnaalkroket om de prijs te dumpen.
Prijs per persoon met dienst en aperitief witte wijn of fruitsap inbegrepen 4 euro (andere hapjes zijn mogelijk).
van 13 tot 14.15 uur
Koud buffet en warm buffet
Tomaat garnaal, gepocheerde noorse zalmfilet, gerookte zalm, gerookte forel, visterinne, gerookte makreel,
Gerookte ham en warme beenham met pepersaus, koude groenten, tomaat, gemengde sla, komkommer,
geraspte wortel, witte koolsla, mayonaise, cocktailsaus, tartaarsaus met gebakken aardappelbokjes
Prijs per persoon 14 euro dienst inbegrepen
Prijs per persoon drank tijdens de maaltijd cola light, pils, plat en bruisend water, witte of rode wijn = 4 euro
Tijdens de vergadering werd de traiteurdienst vastgelegd voor 6 mei
Inschrijvingen in het gemeentehuis:
Voorlopig kozen we voor maandag 14 april 2014
Teksten INFO AVELGEM
Als de INFO tegen 1 april verschijnt zal Laura de teksten moeten bezorgen tegen uiterlijk 10 maart 2014
Voorlopig programma 6 mei 2014
12.tot 12.45
aperitief met hapjes
13 tot 14.30
buffet
14.30 uur
toegang tot de concertzaal
15 uur
optreden
4.

Algemene vergadering op dinsdag 5 november 2013 “ Toelichting BBC aan de adviesraden”

Alle leden van de seniorenraad zullen worden uitgenodigd in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag 5
november 2013. om 14.30 uur.
5
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