
JSFC - Evaluatievergadering PR 2017 - woensdag 12 april 2017 

Iedereen aanwezig, behalve Pietje, Jukke en Koen 

Over het algemeen: ons evenement is super verlopen! Wijzelf content, en ook heel veel 

complimenten gekregen van de fans die mee waren, van de boer, van de buschauffeurs… 

Omdat we de perfectie nastreven (anders kunnen we geen fan zijn van Jasper Stuyven) en nog niet 

perfect waren, een aantal aandachtspunten naar volgend jaar toe. 

Noteer alvast: zondag 8 april 2018! En van den boer mogen we een dag vroeger alles komen 

opstellen… Feestweekend dus! 

 

Evaluatiepunten: 

1. Financiën 

 

- Duidelijkere afspraken maken op voorhand met Geluwe/nonkel Ivan/… over inkomsten, 

uitgaven. Facturen gewoon bezorgen onzen Bart, en Geluwe/nonkel Ivan/… vragen een Excel 

te maken met inkomsten en uitgaven. Minder verwarrend dan. 

- Winstgevende activiteit! Leuk voor de kas! 

- De prijs van 30 euro (37 voor niet-leden) mag best wel wat naar omhoog! Mensen krijgen 

veel voor hun geld! Ook niet te hoog gaan, want moet voor iedereen haalbaar blijven. 

 

2. Eten en drinken 

 

- Cava ipv witte wijn volgend jaar! Unaniem en zonder veel aandrang van mijn kant uit 

goedgekeurd. 

- Te weinig frisdrank. Laatste twee uur geen meer… Zeker ook te maken met het prachtige 

weer. Ofwel meer voorzien volgend jaar, ofwel grote bidons water mee pakken / vragen aan 

de boer. 

- Zeer lekker ontbijt. Lekkere pistolekes. Een 50-tal te veel en niet verkocht. Moet niet meer 

volgend jaar. 

- Heerlijk gewaardeerde soep, ook bij dit weer! Blijven doen, met de glimlach! 

- Drankplateaus handig. Waren besteld en niet geleverd! In oog houden volgend jaar! 

- Dikke stiften om de kaarten af te tekenen. Ook duidelijke afspraken maken met de tappers 

rond kaarten. 1 vakje was niet gelijk aan één drankje… 

- Best twee vaste tappers voorzien. Garantie dat de bar kan openblijven, ook tijdens de laatste 

spannende kilometers… 

 

3. Organisatie van inschrijvingen en bussen 

 

- Bussen van Lindencars ok. Kunnen ogen open houden voor andere offertes ook, maar 

beseffen wel dat Lindencars zich zeer flexibel opstelt, wat een groot voordeel is voor ons. 

Van Eyken zou ook interessant zijn en Ronny buschauffeur promoot zichzelf ook heel erg! 

- Volgend  jaar plakken we de juiste busnummers op de juiste bussen (hè Katleentje?). Vooral 

belangrijk als we verschillende bussen hebben met verschillende aantallen… 



- Niet besproken op de vergadering, maar noot van de verslaggever: hoorde toch een aantal 

mensen die zelf heel graag zouden kiezen bij wie ze op de bus zitten. Misschien toch niet 

onlogisch. Is daar rekening mee te houden op voorhand? 

- Fooien aan de buschauffeurs geven? Ofwel allemaal wel, ofwel niet. Bekijken wat contract 

daarvan zegt. 

- Mogelijk om ook de vouchernummer op de buslijsten te zetten? Mensen melden zich aan bij 

de bussen met dat vouchernummer… 

- Koen maakt een ‘bus-speech’ klaar, zodat iedereen hetzelfde zegt. Vooral de gedragscode 

wordt hierin verwerkt. 

 

4. Op het terrein zelf 

 

- We maken zelf asbakken met conservenblikken en zand. We gaan deze niet huren. Te veel 

geld. We weten ook niet of de mensen ze effectief zullen gebruiken… 

- De opstelling is over het algemeen ok. Een aantal verbeterpuntjes toch: 

• Frietkraam mag meer opzij, zodat de rij wachtenden de TV kijkers niet stoort. 

• Bussen mogen meer naar voor geparkeerd worden, waardoor ze als ‘scherm’ kunnen 

dienen voor ongewilde pottenkijkers. 

• WC’s ook iets verder van de kijkers. 

- Eventueel ‘WC kar’, inclusief lavabo’s meepakken ipv losse WC’s. Mensen konden nergens 

hun handen wassen. 

- Een BC app voorzien voor de fanshop is geen gek idee. Mensen hebben zoveel geld niet bij. 

We bekijken de mogelijkheden. Mag niet veel extra kosten. 

- Zouden we SABAM moeten betalen voor dit evenement? Blijkt van wel. We pluizen uit naar 

volgend jaar toe hoeveel en wat. 

 

We zijn het er met zijn allen ook over eens dat: 

- Het evenement niet groter moet. Limiet zou om het gezellig/hanteerbaar te houden! 

- We verder met Geluwe moeten bespreken hoe we het gaan aanpakken naar volgend jaar 

toe met de karakollekes en zo… Vechtpartijen willen we kost wat kost vermijden! Arne en 

Kurt maken een afspraak met Pieter om dit snel te bespreken. 

- We in het oog moeten houden dat ‘anderen’ (lees: niet ‘die van Wijgmaal’) die mee gaan 

weet hebben van dezelfde gedragscode en zich daar ook aan houden! 

 

Volgende vergadering: dinsdag 2 mei, bij Arne in ’t café, voor de verandering! 

Noteer ook alvast zondag 21 mei in je agenda: Jasperge-tijd 

 

 

Ann voor het verslag, Pata Pata 

 

 



 


