Aanwezig:

Freddy, Simonne, Jeannine, Bea en Laura

Verontschuldigd :

Annicq,

1.

Goedkeuring van het verslag van 7 mei 2013

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

Evaluatie van het “Feest van de 55‐plussers van 23 mei 2013”.

Aan de hand van de talrijke positieve reacties die we van de aanwezigen mochten ontvangen kunnen we besluiten
dat het een geslaagd feest was. De vergadering was het eens: een meevaller over heel de lijn. zowel het optreden
als de receptie achteraf. Deze nieuwe “all‐in Spikkerelle “formule is beslist voor herhaling vatbaar.
Ook de frisco’s die tijdens de pauze werden aangeboden in de theaterzaal vielen in de smaak. Kristl Lambert had
hier echter een terechte opmerking over, waarmee we in de toekomst toch rekening zullen moeten houden. Ik
citeer :I.v.m. de theaterzaal: ik vernam dat jullie de frisco’s tijdens de pauze in de theaterzaal hebben verdeeld.
Normaal
gezien
mag
er
niet
gedronken
en
gegeten
worden
in
de
theaterzaal.
Ik begrijp dat jullie deze keuze vermoedelijk hebben gemaakt omwille van de beperktere mobiliteit van een aantal
mensen uit jullie publiek? Het is geen probleem geweest, de theaterzaal is netjes achtergelaten, maar als het lukt,
lijkt het mij aangewezen om hieromtrent in de toekomst vooraf even te overleggen. Alvast bedankt voor jullie
begrip.
Het “Feest van de 55‐plussers getuigt van een sterke organisatie en is een weerspiegeling van de nauwe
samenwerking tussen al de bestuursleden. Dit is de kracht van onze seniorenraad.
Om de onkosten zo laag mogelijk te houden ontwierp Jeannine zelf de bloemstukjes en haalde ze de
benodigdheden uit haar eigen tuin. Bea op haar beurt bereidde zelf de 36 belegde broodjes voor de artiesten.
Laura dankte ten slotte iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen tot dit succes.
3.

Prijsberekening van het “Feest van de 55‐plussers “

Daar Jeannine nog niet over alle cijfergegevens beschikt kon zij slechts een gedeeltelijke raming geven. van de
kostprijs. :Voorlopig ontbreekt nog :
 de factuur van de traiteur Soustronck van de receptie,

de factuur van Sabam Deze zal overgemaakt worden aan de seniorenraad.

de factuur van Spikkerelle van het drankverbruik van de artiesten
De juiste berekening en het definitief saldo kan pas volgende vergadering gebeuren wanneer we over alle gegevens
beschikken.
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4.

Financieel overzicht van de zichtrekening

Jeannine gaf een uitgebreid overzicht van de recentste verrichtingen op de zichtrekening van de inkomsten en
uitgaven Ook deelde zij de voorlopige stand mee van de zicht‐ en spaarrekening.
5.

Ideeën en voorbereiding voor het “Feest van de 55‐plussers”van donderdag 21/11/2013

De zaal Alta Ripa werd definitief vastgelegd Onze keuze ging uit naar: Berry Grimm. Hij brengt een mix van
Country Music live gezongen alsook amusementsmuziek waarop kan gedanst worden.
Prijs: 250 € voor 4 uur vervoer, muziekinstallatie en uiteraard live zang is inbegrepen.
Het programma zal volgende vergadering besproken worden. Jeannine en Bea zullen contact opnemen met
de Alta Ripa voor enkele prijsoffertes.
6.

Allerlei



Jeannine zal via Jules Lampole de polis in verband met de verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” voor
leggen aan het Schepencollege en de ontvanger om dit eens te bekijken. Zie vraag van de Schepen van
Welzijn Annicq Verschuere.
Aanpassing lijst: Freddy zal nu hij over alle gegevens beschikt een nieuwe lijst samenstellen met de
gegevens van de bestuursleden.
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Jaarprogramma 2013

Bestuursvergaderingen :

22/1

29/1

Algemene vergadering seniorenraad :
Inschrijvingen gemeentehuis:
Feest 55‐plussers :
Inschrijvingen gemeentehuis
Feest 55‐plussers

5/2

5/3

26/3

7/5

4/6

dinsdag 16 april 2013
maandag 6 mei 2013
donderdag 23 mei 2013
maandag 4 november 2013
donderdag 21 november 2013

De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 3 september 9.30 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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