
VERSLAG VERGADERING JSFC 

woensdag 6 september 2017 

 

AANWEZIG: Bart, Kurt, Arne, Katleen, Tom, Ann 

VERONTSCHULDIGD: Jurgen, Pieter, Koen 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Parijs-Roubaix 

 

- Hersenspinsel Arne: prijs met 5 euro naar omhoog trekken en in ruil daarvoor mensen 2 kilo 

witloof mee geven. Boer content, en wij een extra winst van 3 euro per persoon (want boer 

vraagt 2 euro voor 2 kilo). 

- Iedereen akkoord.  

- Met boer bespreken als we daar binnenkort op bezoek gaan. 

- Tip: witloof pas op het einde, voor de terugreis uitdelen aan de mensen. Anders loopt 

iedereen er mee rond de ganse dag… 

-  

2. Fandag vrijdag 13 oktober 

 

- Vuurkorven? We hebben korven, maar te weinig hout. Hout aankopen? Is ook wel vuil om 

achteraf op te kuisen… Alternatief? Gasbranders, maar dat is duur… (100 euro voor 5 

branders, gas inbegrepen). We beslissen de laatste vergadering. 

- Echte interviewer hebben we. ‘Valse’ nog niet… We blijven uitkijken… 

- Ginbar Glekke? Kan. Vraagt 500 euro minimum (50 gins aan 10 euro ‘t stuk). Voor- en 

nadelen… 

- Is geen winst voor ons en verliezen aan andere dranken… Krijgen we 50 stuks verkocht? Gaat 

de cava nog marcheren? Wel vriend van Jappe, Jappe graag gin, iets speciaal…We hakken de 

knoop door: deze keer niet! Eventueel meegaan naar Parijs-Roubaix? Vrij 8 april 2017? 

- Oplegger voor het podium is in orde! 

- Tom kan aan tenten van 5 op 5 geraken (crisisfestival Erps-Kwerps). Hij vraagt de prijs na. 

- Nieuwe lidkaarten dan al verkopen? Of te vroeg? Vermindert de drempel wel, denken we… 

We beslissen: we doen het dan nog niet! Wel aandachtspunt: moet in orde zijn vanaf dit jaar! 

Vanaf 1 januari… 

 

Rest van de praktische afspraken: zie verslag van 21/08/17. 

Fanshop moet tegen dan aangevuld worden! 

Zie apart puntje 3 hieronder. 

 

3. Fanshop 

 

- Hoodies: nieuw bestellen. Tom heeft offerte gevraagd bij shirts-bedrukken.nl. Moeten we 

nog ergens anders gaan horen, offertes vragen? Bv bij colour image (hemdjes). Daar ook prijs 

vragen? Tom vraagt om een staal op te sturen: kwaliteit bekijken… IGO post ook eens 

bekijken. Vroeger ook al bij besteld. Arne vraagt hier ook stalen op. 



- Wat moeten /willen we nog bijbestellen, naast Hoodies? Enkel petjes. De rest is voorlopig 

nog in orde. 

 

4. Zondag 15 oktober 

 

- Vergadering volgende week vrijdag 15 september om 20.00u, op vraag van Woudlucht. In 

Bertem. Tom en Katleen gaan met Kristel vergaderen. Nonkel chocola komt wellicht ook! 

 

 

 

Volgend evenement: zondag 24 september vanaf 12 uur in ‘t werrek: WK 

Volgende vergadering: donderdag 5 oktober om 20.00u in ’t werrek. 

 


