Aanwezig:

Freddy, Bea, Simonne, Jeanine en Laura

Verontschuldigd :

1.

Annicq,

Goedkeuring van het verslag van maandag 17 oktober 2016

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

Goedkeuring van de aankondiging en inschrijfstrook “Feest van de 55 plussers” van maandag 21
november 2016 in Info Avelgem

Maaike zorgde voor een verzorgde aankondiging. Jammer dat er enkel een foto van Salim Seghers werd
gepubliceerd. Van Paul Bruna en Mieke D werd nochtans ook een foto bezorgd.
3.

Financieel verslag van de penningmeester

Inschrijvingen aanwezig vanaf 12 uur 231 x € 25 = € 5.775
Inschrijvingen aanwezig vanaf 14 uur 36 x € 5 = € 180
Totaal aanwezigen vanaf 14 uur 267
(Laattijdige inschrijvingen 2)
Totaal inkomsten inschrijvingen=
€ 5.955
4.

Voorbereiding “Feest 55 plussers” van maandag 21 november 2016

a) Inschrijvingen in het gemeentehuis
Dank aan Freddy, Jeannine, Bea en Simonne voor hun medewerking aan de inschrijvingen.
b) Contact met de Regency
Laura en Eddy spraken af op woensdag 9 november met twee verantwoordelijken van Dance4Friends om nog
enkele praktische technische details te bespreken.
Ook werd gevraagd om zondagmorgen 20 november vanaf 10.30 uur mee te helpen voor de tafelschikking
Eventueel kunnen de bloemstukjes ook zondag al klaar gezet worden. Jeanine bracht twee voorbeelden van
bloemstukjes mee naar de vergadering.
Er zullen 30 tafels zijn. De tafels van 21 personen voor Ubuntu en van 15 van het DVC St Vincentius worden
voorbehouden zo dicht mogelijk bij de uitgang achteraan.
Voor de bestuursleden en de schepen van Welzijn voorzien we een tafel van 10 plaatsen
Voor de sleutels wordt nog afgesproken zondag.
c)

Onthaal
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Welkom en ophalen gele toegangstickets : Laura en Freddy vanaf 11 uur wisselen af. met Bea en Jeanine vanaf
11.30 uur.
d) Contact met Dagverzorgingscentrum St Vincentius
Men liet vooraf weten dat ze met 15 zullen aanwezig zijn waaronder 1 rolstoelgebruiker.
Laura stuurt nog een mail om hen te verwittigen langs welke deur ze kunnen binnengaan en waar hun tafel
gereserveerd is.
e) Contact met Ubuntu
Trees Vandeputte schreef in voor 21 deelnemers waaronder 3 rolstoelgebruikers.
Laura stuurt ook nog een mail om hen te verwittigen langs welke deur ze kunnen binnengaan en waar hun tafel
gereserveerd is.
f) Contact met traiteur Soustronck
Het aantal deelnemers werd dadelijk na de inschrijvingen aan hem mede gedeeld. Voor de praktische
regelingen neemt hij contact op met de Regency. Hij zal zondagvoormiddag ook aanwezig zijn voor de
tafelschikking. .
g) Betaling van de artiesten
Jeannine betaalt na het optreden. Salim Seghers 500 euro/ Paul Bruna 350 euro/ Mieke D 125 euro
h) Sabam
Laura ontving de factuur van Sabam totaal 100,70 euro. Te betalen ten laatste op 23 11 2016
De artiesten maken hun playlist over aan Sabam.
i) Attenties
Omdat we het 15 jarig bestaan vieren zullen er 15 mensen getrokken worden uit de inschrijfstrookjes
Zij mogen elk een bloemstukje mee naar huis.nemen
5.

Jaarprogramma 2016

.
Bestuursvergaderingen: 4/1 - 1/2 - 7/3 – 11/ 4 - 29/4 – 23/ 5- 20/6 19/9 17/10 14/11 5/12
De algemene vergadering : vrijdag 29 april 2016 om 14 uur.
Feest 55-plussers donderdag 26 mei 2016
Inschrijvingen gemeentehuis dinsdag 17 mei 2016
Feest 55 plussers maandag 21 november 2016
Inschrijvingen gemeentehuis maandag 14 november 2016

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 5 december 2016 in het Sociaal Huis om 9.30 uur.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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