
VERSLAG VERGADERING FANCLUB en WIELERCLUB FREE RIDERS 

woensdag 22 februari 2017 

 

AANWEZIG JASPER STUYVEN FANCLUB: Kurt, Kristof, Tom, Bart, Koen, Ann en Katleen 

AANWEZIG WIELERCLUB FREE RIDERS: Jan, Luk en … 

 

 

AGENDAPUNT: 

Fietstocht WIJGMAAL – ROUBAIX 

op zaterdag 8 april 2017, daags voor de klassieker Parijs-Roubaix 

 

Het voorstel voor de overnachtingsplaats PeaceVillage te Mesen werd door de wielerclub goed 

bevonden. We hebben een optie genomen voor een overnachting, incl. ontbijt voor 40 personen (31 

€ per persoon). Hiervoor moet nu reeds een voorschot van 370 € betaald worden. Dus hopen dat we 

aan die 40 personen komen. (10% van het geboekte aantal personen kan kosteloos geannuleerd 

worden) 

Een warm avondmaal (soep, hoofdgerecht en dessert) kan gereserveerd worden tegen 12€ per 

persoon. Hier ging de voorkeur naar uit, aangezien de frietmobiel ook al eten voorziet op zondag. 

Mogen we niet vergeten te reserveren! 

INSCHRIJVING: 

De renners kunnen zich inschrijven voor het hele weekend. Dus voor de fietstocht, het avondeten en 

overnachting op zaterdag én het bezoek aan het fandorp van de Jasper Stuyven Fanclub op zondag. 

Alles wordt betaald aan de fanclub. De kosten van de wielerclub worden verrekend.  

Hiervoor zal een link op de website voorzien worden. Nietwaar Tom? 

Jan stuurt hiervoor nog de nodige tekst/info door. 

DE BUS: 
Kurt heeft de prijs opgevraagd bij Lindencars voor de bus + remorque waarin 40 fietsen vervoerd 

kunnen worden: 600 €. De bus haalt de renners (met bagage + fietsen) zondagochtend op in Mesen 

en brengt hen naar het Fandorp. ’s Avonds rijden ze samen met de andere bussen mee naar 

Wijgmaal. 

Op zaterdag wordt de bagage van de renners door de volgwagens meegenomen. 

VERZEKERING: 
De deelnemende wielrenners wordt gevraagd om zich aan te sluiten bij de wielerbond, waardoor ze 

automatisch verzekerd zijn.  

FINANCIEEL: 

Lid Fanclub:   niet-leden Fanclub: 

Fandorp zondag *:   30,00 €    37,50 €    

Overnachting + ontbijt:   31,00 €    31,00 € 



Warme maaltijd 

zaterdag avond:   12,00 €    12,00 €  

Bus Mesen-Fandorp- Wijgmaal:  15,00 €    15,00 € 

(600 €/40pers) 

Bevoorrading fietstocht:  2.5 €    2.5 € 

TOTAAL:    90.5 €    98.00 € 

VRAAGPRIJS:    93,00 €    100, 00 € 

  

*Prijs fandorp zondag omvat: ontbijt in zakje (2 pistolets + koffiekoek) + ev. koffie in café ‘t Werrek, 

busvervoer, soep bij aankomst, 1 friet + 1 worst + saus + 2 drankbonnetjes + terugrit naar huis. 

We kunnen voor de renners op zaterdagochtend ook een koffie + koffiekoek voorzien. 


