Aanwezig:

Freddy, Simonne, Bea en Laura

Verontschuldigd :

Annicq, Jeannine

1.

Goedkeuring van het verslag van 4 september 2013

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

Goedkeuring aankondiging en inschrijfstrookje “Feest van de 55-plussers”voor INFO AVELGEM van
november 2013

De voorlopige teksten staan vermeld in de bijlage van het verslag van de bestuursvergadering van 4 september
2013 en werden ook overgemaakt aan de vervangster van Eugénie. Laura zal na deze vergadering de definitieve
goedgekeurde teksten voor INFO AVELGEM van november bezorgen
3.

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

Inschrijvingen in het gemeentehuis:
Dinsdag 12 november 2013
van 9 uur tot 12 uur.:
Freddy en Bea
van 14 uur tot 16 uur:
Simonne en Bea
Onthaal:
Aan de ingang
verwelkoming en toegangskaartjes ontvangen:
Simonne en Freddy
In de zaal Alta Ripa:
plaatsen rustoordbewoners , Ubuntu aanduiden: Jeaninne en Bea
Coördinator
Laura
Welkomstgeschenkjes en andere attenties;
Op de bestuursvergadering na de inschrijvingen als we de lijst met de deelnemers in ons bezit hebben kunnen
we beslissen hoeveel attenties gekocht worden.
Contact met Berry Grimm
Laura zal het programma overmaken aan Berry Grimm. Zij zal ook mede delen dat enkel deze twee leden
Antoine en Mila van de fanclub mogen aanwezig zijn. Het is immers het “Feest van de 55-plussers” van de
gemeente Avelgem.
Contact met Ghislaine Verhiest
Laura nam contact op met Ghislaine om navraag te doen waar de reclameborden die enkele jaren geleden
aangekocht werden zich nu bevinden. De borden zouden in het containerpark liggen. Ghislaine beloofde om ze
te bezorgen. De borden mogen voorlopig bij Ghislaine bewaard worden. Later wordt beslist wat er mee zal
gebeuren. Deze vijf panelen werden aangekocht op 25/05/09 bij de firma Naessens en de seniorenraad
betaalde hiervoor: 120,58 euro
Contact met de Alta Ripa
De Alta Ripa vraagt 15 euro voor een uitgebreid dessertbord met koffie Jeannine deed navraag over het
assortiment van de nagerechtjes Vermits Jeaninne het juiste aantal zal meedelen aan de Alta Ripa moet elke
wijziging in verband met het aantal inschrijvingen zeker aan haar gemeld worden en ter informatie liefst ook
aan de andere bestuursleden.
Contact met RVT en Woonzorghuis Ter Meersch
Wie neemt contact op met RVT en Woonzorghuis Ter Meersch en Ubuntu om het programma aan hen
bezorgen?
Toegangsprijs
De toegangsprijs blijft behouden op 7 euro, zoals overeengekomen op de vorige vergadering.

4.

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

Contact met Spikkerelle
De theaterzaal Spikkerelle werd vastgelegd op donderdag 22 mei 2014.Diezelfde dag loopt in de foyer een
tentoonstelling van Expo Gavka schilderkunst Het is een tentoonstelling rond de schilderkunst van de Vlaamse
schilder Roger Raveel. De directrice liet weten dat om die reden de polyvalente zaal niet vrij is. Wij hebben dan
toch besloten om in overleg met de directrice een andere datum te kiezen : dinsdag 6 mei, Laura zal maandag
langs gaan in Spikkerelle om de details met haar te bespreken.
Laura deed eerder ook een beroep op de directrice van Spikkerelle om ideeën aan te brengen voor een
senioren optreden.
Ideeën voor het optreden van 22 mei 2014
Van Kristl Lambert ontving ik twee voorstellen per mail :
 Connie Neefs + pianist Er worden beelden geprojecteerd.
Onderwerp :6O jaar TV Even geduld de
filmlas is gebroken
Prijs :1.300,20 €
Duur: 2 X 5O min
 Frank Cools (acteur, verteller, zanger)
Prijs : 1.100 € + 6 % BTW + reiskosten 0,50€ vanuit Gent
Indien er meer dan 250 toeschouwers aanwezig zijn vraagt hij 5€ per persoon vanaf 251
Duur 75 minuten
Laura bracht volgend voorstel aan:
 Ivann (zanger en crooner) Hij brengt medleys en muziek uit de sixties.
Dirk Van Vooren De Cartoon act is komisch en visueel Hij parodieert internationale artiesten met behulp
van geschilderde kartonnen figuren.
Showballet Showcase met 6 dansers 4 meisjes en 2 jongens. Ze treden zes maal op Ook op de achtergrond
van de zanger
Clown Rock zorgt voor een stijlvolle presentatie en humor
Prijs : 2.950 euro + 207 euro BTW = 3.157 euro
6
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De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 15 oktober uur in het Sociaal Huis.
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