
FANCLUB GELUWE 
  
AANWEZIG: Arne & Pieter, Arne & Katleen 
AGENDAPUNTEN: 
  

1. Evaluatie samenwerking 2016. 
Over het algemeen zijn ze in Geluwe zeer tevreden over de samenwerking tussen de twee fanclubs. 

• Toch werd er als minpuntje aangehaald dat de communicatie met Kristof over de lidkaarten niet vlot verloopt. 

Er zijn leden die hun lidgeld reeds betaald hebben en die herhaaldelijk blijven vragen achter hun lidkaart. 

Pieter en Arne weten niet welke uitleg ze hiervoor moeten geven, en wanneer ze de lidkaarten mogen 

verwachten. 

Trouwens, spijtig dat de lidkaarten van 2017 er niet waren om ze mee te geven! 

• De enveloppen die we vorig jaar meegenomen hebben naar Geluwe toen we de bolletjestrui naar ’t Smiske 

gebracht hebben, bleken helemaal geen lidkaart te bevatten… Er stond wel een nummer aan de buitenkant 

vermeld en in de enveloppe staken wel 2 fotokaarten van Jasper + sticker van de fanclub, maar geen 

lidkaart. 

• Een tweede puntje dat werd aangehaald, was de laattijdige betaling van de bus (Parijs-Roubaix vorig jaar), 

hierdoor heeft ’t Smiske bij de busmaatschappij een reputatie van slechte betaler opgelopen. 

• De verhoging van 10 € naar 15 € van de lidkaart hebben Pieter en Arne ergens op Facebook moeten 

oppikken… Dit zijn we vergeten te communiceren naar hun toe! Daarom wordt er een chatgroep opgericht 

‘denktank + Geluwe’, dit enkel om praktische zaken te regelen! Zeveren kunnen we in ons besloten groepje 

blijven doen… 

Kunnen we eventueel in de toekomst onze verslagen ook doorsturen naar hen, zodat ze weten waar wij 

allemaal mee bezig zijn?  

(Ter info Pieter en Arne: De prijzen van de t-shirts en andere fanartikels zijn hetzelfde gebleven tov vorig 

jaar.) 
Vorig jaar had de Fanclub Geluwe +/- 80 leden. Dit jaar zullen dat er meer zijn. We hebben afgesproken dat we 
zo snel mogelijk 150 lidkaarten, incl. fotokaarten gaan opsturen! 
Momenteel bestaat het bestuur van de fanclub Geluwe uit Pieter (cafébaas) en Arne (voorzitter fanclub). We 
hebben de vraag gesteld of ze eventueel nog iemand konden gebruiken, en dat wij hiervoor JF Vercruysse 
voorstelden. Pieter gaat met JF contact opnemen. 
  

2. Gezamelijke activiteiten: 

 

Roubaix 09.04.2017– idem als vorig jaar 

BK – Antwerpen – 25.06.2017 ? 

E3-Prijs Harelbeke 24.03.2017 (de vrijdag voor Gent-Wevelgem) ? 
Gent-Wevelgem – 26.03.2017 !!! 
De doortocht in Geluwe is op 9 km van de aankomst !!! 
Er komt een fandorp op het marktplein (aan de kerk/het monument) van Geluwe. Er is zeker plaats voor de 
frietmobiel en de Stuy-Van. 
Dit evenement is reeds bijna volledig uitgewerkt door Pieter én goedgekeurd door de organisatie van Gent-
Wevelgem, en door stadsbestuur van Wervik. 
Start fandorp: 13.30 uur, zodat de doortocht van de vrouwen ook gevolgd kan worden (+/- 14.00 uur). 
- Er moeten geen vergunningen ofzo meer aangevraagd worden. 
- Nadarafsluitingen en elektriciteit worden voorzien door de organisatie en de gemeente. 
- We mogen geen inkom vragen. 
- Groot scherm (door ons te bekostigen) 
Wie kan de contactgegevens van scherm Roubaix doorgeven… Bart heb jij het factuur al gevonden? 



- Muziekinstallatie / micro – SABAM ! 
- Naargelang het weer: Tent? 
- Drankenstand met tapinstallatie en frigo’s via organisatie/brouwer. We schenken een beperkt aanbod dranken, 
te betalen via drankbonnetjes. 
- We moeten gratis drank schenken aan de Vip’s, die elk jaar uitgenodigd worden in het parochiecentrum, iets 
verderop. (Wij kunnen daar naar toilet gaan). 
Om dit te bekostigen krijgen we 4 vaten Kwaremont gratis van de brouwerij. 
- Frietmobiel (Jappe-burger, friet, curryworst, naargelang het weer soep) 
- Pronostiek 
- Gadgets verloten 
- Merchandising/ lidkaarten verkopen van de fanclub. Kristof, zijn er nog van die kleine vlagjes om mee te 
zwaaien? 
  

3. Voordelen Lidkaart 2017: 
  
Nieuw voordeel Lidkaart 2017: Telkens dat Jasper Top-10 rijdt, schenkt het café ’t Smiske de hele avond gratis 
Filou-bier! Tom, dit mag binnenkort ook op de Fanclubpagina vermeld worden. (Pieter wil dat dit pas bekend 
gemaakt wordt, als de lidkaarten ter plaatse zijn!) 
 
Voorstel voordeel lidkaart: Bij de aankoop van een lidkaart 2017, steken we 3 drankbonnetjes bij in de 
enveloppe, waarmee ze op één van onze activiteit een consumptie kunnen verbruiken. 
  
We zijn toch wel vergeten enkele paraplu’s mee te geven! 
  
Dank je wel Arne en Pieter om tot in Wijgmaal te komen en vooral voor de Picon… ;-) 
  
Groetjes, 
Katleen 

 


