
Bestuursvergadering + denktank 
  
AANWEZIG: Arne, Koen, Bart, Tom, Katleen, Ann, Jurgen 
VERONTSCHULDIGD: Kurt, Pieter 
  
AGENDAPUNTEN: 
 

1. Bestuursleden Fanclub. 

Kristof blijft, voorlopig, administratieve taken verder uitvoeren maar zal geen deel meer uitmaken van het 

bestuur, een nieuwe rol binnen de fanclub wordt in overleg bekeken. 

2. Bonnetjes ‘gratis consumptie’ bij lidmaatschap 

Aangezien ze in Geluwe ook nog niet uitgedeeld zijn, gaan we dit voorstel voor dit jaar laten varen. Indien we 

die gratis bonnetjes volgend jaar toch willen uitdelen, moet dit toch iets concreter uitgewerkt worden. 

De bonnetjes worden wel gemaakt, ze kunnen gebruikt worden in het Fandorp Roubaix. 
  

3. STUY-VAN  

Er werd een suggestie gedaan om de foto’s van Jasper op de Stuy-Van te vernieuwen (nieuwe outfit). Dit is 

een betere optie dan enkel rode bollen (bolletjestrui) bij te kleven. Arne heeft hiervoor navraag voor nieuw 

ontwerp gedaan, ook om de foto’s van Kramon te mogen gebruiken, mits vermelding. 

4. Aangifte vzw 
Er is een afspraak gemaakt met een boekhouder uit Wilsele (gespecialiseerd in vzw’s) 
op woensdag 22 maart. Bart kan zich dan niet vrijmaken. Arne zal met alle documenten tot ginder gaan. Bart 
gaat wel nog contact opnemen met de dienst aangifte om uitstel te vragen. 

5. 000 Likes FACEBOOK 

9.953 personen vinden dit leuk. 
Bijna tijd voor het filmpje! 
  

6. Website 

Er is gevraagd om de oude website offline te halen, want de nieuwe is niet gemakkelijk te vinden via Google. 

(wel via de link op Jasper zijn site) 

7. Retro Fiets Kwaremont 
Arne heeft van Kwaremont bier een retro fiets gekregen en schenkt die aan de fanclub, die deze op zijn beurt wil 
verloten onder zijn leden. 
Verloting na Giro (liefst in het bijzijn van Jasper, op een fandag ofzo…) 

8. Verslagen vergaderingen 

De verslagen zullen ook op de website te raadplegen zijn, via login (links bovenaan).  

login: (voornaam) Pass: tWerrek. Dan verschijnt er een extra menu-item onder tabblad 'Flahute', nl. 'Bestuur'. 

Daar staan de laatste verslagen online. 

9. Fandorp Geluwe, Gent – Wevelgem, 26 maart 2017 

- Pieter en Arne verwachten eigenlijk van ons niet echt iets speciaals, buiten het uitbaten van de frietmobiel 

(Arne + nog 1 persoon). Eventueel kan er wel nog geholpen worden met het tappen. 

- Arne laat nog weten of er soep geserveerd zal worden. 

- Er gaat ook een standje zijn met verkoop lidkaarten + merchandising. 

Is alles daar ter plaatse, of moeten wij daarvoor nog iets meenemen? 

 

10. Parijs-Roubaix – 09.04.2017 

Wordt concreet uitgewerkt op onze vergadering op woensdag 08.03.2017, 19.30 uur. 
Kristof heeft reeds het draaiboek van vorig jaar doorgemaild, alsook de boer gecontacteerd. 
Het scherm voor die dag is vastgelegd. 
Reeds enkele puntjes die volgende keer uitgewerkt moeten worden: 

• Wat als het regent? (‘t Smiske heeft op Gent-Wevelgem ook een tent (8m x 8m) staan die ze huren via een 

van hun leden aan 100 €, incl levering. 



• Vergoeding boer: vorig jaar 250 € (komt neer op 1 € per persoon) 

• Opruimen stimuleren door bekers in te ruilen: vb. 20 bekers = 1 gratis pint 

• Vuilzakken en bladzuiger meenemen 

• WC wagen: We hebben aan Geluwe gevraagd om daar eens naar uit te kijken. 

• Zuipkaarten? 

• Vertrek zaterdag: Frituur, tapwagen, Stuy-Van 

• Bier op de bus: Jupiler – Kurt doet nu reeds de aankoop hiervan (Promo 1 + 2de aan halve prijs!) Best niet te 

lang wachten of nakijken tot wanneer juist die promo loopt. 

• Bier Fandorp: vaten Jupiler of Stella via ‘t Smiske die deze voordelig kunnen aankopen (85 € per vat, excl. 

BTW). ’t Smiske brengt de vaten mee en wij zouden dan de tapwagen huren (omdat wij geen bier afnemen) 

en meebrengen naar het fandorp. 

• We zoeken nog een extra Camionette om materiaal (stoelen, tent, …) naar Fandorp te vervoeren (de Witte 

gaat niet mee dit jaar) 

• …. 
  

11. Foto van de week (webdite) 
Tom vraagt om foto’s van supporters van Jasper door de mailen, die hij kan gebruiken als foto van de week. 
  

12. Wat bij overlijdens? 
De vraag werd gesteld of we bloemen hadden moeten geven op de begrafenis van Kurt zijn pépé. Zoja, bij welke 
overlijdens doen we dit? We zullen dit bij elk overlijden apart bekijken. 
  

13. Drankverbruik vergaderingen 

Arne houdt per vergadering een lijst bij van het drankverbruik. Deze zal om de zoveel tijd doorgegeven 

worden voor in de boekhouding. 

14. Merchandising 

- De Jappe-Flappen (grote magneten voor op de wagens) vallen in de smaak. Gaan we er bijbestellen? 

- Er zijn geen vlaggen meer. Tom heeft hiervoor een vraag ontvangen via de website. Tom vraagt achter het 

factuur van de vorige bestelling, om eventueel bij te bestellen. 

15. Café in de zon – Kwaremont 

Café in de zon op de Kwaremont heeft Pieter gecontacteerd met de vraag om een Stuyven-party te 

organiseren, de vrijdag voor de Ronde van Vlaanderen. Dit is al op 31 maart! 

Best niet wachten tot volgende vergadering om dit te bespreken, lijkt mij. 

 

16. Belangrijke data: 
  
Woensdag 22 maart 2017, 19.30 uur: Vergadering voorbereiding Roubaix. 
Zondag 26 maart 2017: Gent-Wevelgem (Fandorp Geluwe) 
Zondag 9 april 2017: Parijs-Roubaix 
  
                
  
Groetjes, 
Katleen 

 


