
Verslag bestuursvergadering Seniorenraad Avelgem Pagina 1 
 

 

Aanwezig:   Freddy, Simonne, Bea en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq, Jeanine 

 

 
1. Goedkeuring van het verslag van vrijdag 23 december 2016 

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

2. Voorbereiding “Feest 55 plussers” dinsdag 30 mei 2017 
 

a) Contact met Spikkerelle zie verslag  20/6/2016 
b) Contact met traiteur Soustronck zie verslag 20/6/2016  Prijs €25.80 all-in  
c) Contact met EHS producties  slotfactuur € 3.710 moet betaald worden tegen 15/5/2017 

 
3. Voorbereiding  “Feest 55 plussers” woensdag 29 november 2017 

 
a) GC Spikkerelle benedenzaal, foyer en de concertzaal 

Laura vulde het online formulier in voor de reservatie benedenzaal, foyer en concertzaal in GC Spikkerelle  
 

b) Traiteur Soustronck  
Is definitief vastgelegd voor woensdag 29 november 2017. 
  

c) Alain Des & Des girls Hommage Claude Francois =  € 1.450  + 21 % BTW = € 1.754.50 
 

De manager Guy Broeckhove zal vooraf naar Spikkerelle komen met de technieker  
De totale artistieke gage: € 1450,00 + 21% BTW = € 1754,50 
 Betalingsvoorwaarde A: 30% voorschot = € 435,00 + 21% BTW = € 526,35, het bedrag gestort op rekening van 
DIFFERENT VIEWS:IBAN BE96 0635 7192 8405, BIC : KREDBEBB uiterlijk één maand voor het optreden. 
Betalingsvoorwaarde B: het saldo = € 1015,00euro + 21% BTW = € 1228,15,uiterlijk 29/11/2017 gestort op 
rekening van DIFFERENT VIEWS. 
 Na ontvangst van het saldo ontvangt de Organisator een globale factuur 
 

d) Presentatie zang Jennifer Berton     €    350  + € 21  BTW = €     371.00 
 

Totaal commissie en management 121.00 €  = 21% BTW   21 €    zonder BTW 100€ 
Totaal vergoeding deel   250.00 € = vrijgesteld van BTW 
Totaal bedrag    371.00€ 
 
De totale vergoeding 371.00 € dient ten laatste 10 werkdagen voor het optreden gestort via bankoverschrijving  
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De contracten werden toegestuurd per post en ondertekend door beide contractanten  
Thienpont artists & events / Different Vieuws en Laura D’Hooge seniorenraad  
 

4. 18 januari  2017  jaarlijks etentje 
 

De bestuursleden en partners genoten van een gezellige namiddag. Bea deelt per mail het bedrag mee dat de 
partners op het rekeningnummer van de seniorenraad nog moeten betalen.  

5. 25 januari 2017 Inspiratieavond W.O.I in Spikkerelle door Michel Decru en Lieven Beyls  

Het jaar 2018 zal in het teken staan van de herdenking van WOI De bedoeling van de inspiratieavond is om aan 
de verenigingen inspiratie te bieden om iets te ondernemen rond dit thema. Niettegenstaande alle socio-
culturele verenigingen en seniorenverenigingen uitgenodigd waren was de opkomst erg gering. Ann Schellaert 
zond nochtans een uitnodiging naar de leden van de seniorenraad met het doel dit verder te communiceren 
naar hun bestuursleden. Van de 11 seniorenverenigingen waren enkel aanwezig de bestuursleden van Vl@s 
met 5 en van OKRA met 4.   
Oorzaak? Communicatie naar de bestuursleden van de verenigingen verloopt niet vlot of gebeurt niet?   
Het onderwerp W.O.I is niet interessant bevonden.  

6. Voorstel Lucas Lambrecht : folder met informatie voor alle seniorenverenigingen. 

Ann Schellaert kreeg de vraag van Lucas Lambrecht of er eventueel interesse is om een folder met alle 
Avelgemse seniorenverenigingen op te maken. Het idee komt eigenlijk van de cultuurverenigingen maar zou 
misschien interessant kunnen zijn om ook de seniorenverenigingen meer bekendheid te geven.  
Ann Schellaert geeft uitleg tijdens de vergadering:” Hoe ziet Lucas Lambrecht dit project? Wat zal er vermeld 
worden van elke vereniging? Deze folders zullen op de gemeentelijke diensten gelegd worden en ook aan elke 
nieuwe inwoner overhandigd worden. “ 

7. Algemene Vergadering seniorenraad van vrijdag 28 april 2017  

Ann Schellaert deelde twee prachtige initiatieven mee :Ann zal deze ook vermelden op de uitnodiging tot de 
Algemene Vergadering. 

a/ Lucas Lambrecht zal uitleg geven over het gebruik van Facebook en Twitter met het doel dat de 
respectievelijke seniorenverenigingen op sociale media hun vereniging meer  bekendheid kunnen geven  
b/Maaike zal uitleg geven over het invoeren van activiteiten in Uit data  

8. 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 
 
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 13 maart 2017 in het Sociaal Huis om 9.30 uur. 
 
  De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


