Aanwezig:

Freddy, Simonne, Jeannine en Laura

Verontschuldigd :

Annicq, Bea

1.

Goedkeuring van het verslag van 4 juni 2013

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

Prijsberekening van het “Feest van de 55-plussers “

Jeannine beschikte over alle cijfergegevens en zij kon dan ook de juiste prijsberekening en het definitief saldo
meedelen. De afrekening “Seniorenfeest 23 mei 2013”(zie bijlage) werd voorgelegd aan de aanwezigen en
goedgekeurd. Jeanine bezorgde ons een overzichtelijke en uitvoerige uitsplitsing bij de rubriek uitgaven.
3.

Financieel overzicht van de zichtrekening

Jeannine gaf een volledig overzicht van de recentste verrichtingen met de zichtrekening Ook deelde zij de
voorlopige stand mee van de zicht- en spaarrekening.
4.

Voorbereiding voor het “Feest van de 55-plussers”van donderdag 21/11/2013

Inschrijvingen:
Op 12 november 2013 van 9.00 uur tot 12.00 uur in de voormiddag. en van 14.00 uur tot 16.00uur in de
namiddag.
Onthaal:
Aan de ingang verwelkoming en toegangskaartjes ontvangen
In de zaal : plaatsen rustoordbewoners , Ubuntu aanduiden
Welkomstgeschenkjes en andere attenties;
Jeannine zal zorgen voor de aankopen na de inschrijvingen. De 55-jarigen, de oudste, de jongste en eventueel
de jarige(n) van de dag krijgen een fles cava.
Contact met Berry Grimm
Via twee leden van de fanclub ontving Laura twee foto’s van Berry Grimm. en een affiche voor aankondiging op
een reclamebord. Enkele jaren geleden werden door de seniorenraad reclameborden gekocht De toenmalige
Schepen van Welzijn Ghislaine Verhiest zorgde voor deze aankopen. Wij weten echter niet waar deze borden
momenteel bewaard worden. Laura zal met Ghislaine contact opnemen, zodat we deze borden kunnen
gebruiken in de toekomst.
Volgende vergadering wordt er dan beslist wat er verder met deze borden zal gebeuren.

Contact met de Alta Ripa Prijsoffertes
Bespreking prijsofferte van de Alta Ripa ( Jeanine en Bea namen hiervoor contact op)
De Alta Ripa vraagt 15 euro voor een uitgebreid dessertbord.

Jeanine zal via mail navraag doen over het assortiment van de nagerechtjes.
Contact met RVT en Woonzorghuis Ter Meersch
Jeanine neemt contact op met RVT en Woonzorghuis Ter Meersch? Laura zal het ontwerp feest 55-plussers
met het programma overmaken per mail aan Jeanine. Het RVT en Woonzorghuis Ter Meersch kunnen de
aankondiging dan al op een prikbord bevestigen.
Bespreking aankondiging en inschrijfstrookje voor info Avelgem van november 2013
Laura legde de ontwerpen voor. Deze werden unaniem goedgekeurd Zij zal de teksten overmaken aan
Eugénie.(zie bijlage).
De twee foto’s van Berry Grimm die Laura ontving van de twee leden van de fanclub zullen ook aan Eugenie
worden overgemaakt
Toegangsprijs
Tijdens de vergadering werd een voorlopige prijsberekening gemaakt voor het” Feest van de 55 plussers”
Vermits het dessertbord op 15 euro per persoon komt, zien wij ons genoodzaakt om minstens 7 euro per
persoon te vragen
5. Ideeën en suggesties voor het ” Feest van de 55-plussers”.
Wij zouden opnieuw kiezen voor een optreden Volgende vergadering zullen we ideeën verzamelen. Eventueel
beslissen we om een beroep te doen op de directrice van Spikkerelle.
De datum van donderdag 22 mei zal Laura al vastleggen in Spikkerelle.
De inschrijvingen in het gemeentehuis zullen plaatsgrijpen op 12 mei.
Zaal Spikkerelle kan slechts een half jaar vooraf worden vastgelegd
Dit zorgt voor problemen voor het maken van de jaarprogramma’s van de verenigingen.
6

Jaarprogramma 2013

Bestuursvergaderingen : 22/1

29/1

Algemene vergadering seniorenraad :
Inschrijvingen gemeentehuis:
Feest 55-plussers :
Inschrijvingen gemeentehuis
Feest 55-plussers
Feest 55-plussers
Inschrijvingen in het gemeentehuis

5/2

5/3

26/3

7/5

4/6

5/9

dinsdag 16 april 2013
maandag 6 mei 2013
donderdag 23 mei 2013
dinsdag 12 november 2013
donderdag 21 november 2013
donderdag 22 mei 2014
maandag 12 mei 2014

De volgende bestuursvergadering gaat door op 10 oktober om 9.30 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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