
VERSLAG VERGADERING JSFC 

woensdag 10 januari 2018 

 

AANWEZIG: Arne, Kurt, Tom, Koen, Bart, Jukke, Pietje, Katleen 

 

VERONTSCHULDIGD: Ann 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Woudlucht Classic: 

Volgend jaar geen tussenstop meer aan café ’t Werrek! 

We mogen eventueel wel nog een Fanshop plaatsen op school, indien interesse. 

 

2. Evaluatie cyclocross Leuven 

Geen goede opbrengst! Omwille van de locatie van de frietmobiel. Er stopten daar geen 

bussen meer, wat vroeger wel het geval was. 

 

3. Apolloon en andere ‘groepen’ meenemen naar Parijs-Roubaix 

Kunnen we groepen tegenhouden eenmaal de inschrijvingen open zijn? 

Apolloon schat dat ze met 30 personen zouden willen meegaan. 

Pluspunt: - is studentenvereniging van sportkot 

- die studentenclub heeft veel materiaal en willen eventueel wel meewerken.  

Afspraken op voorhand vastleggen Vb. Charter voorlezen op de bus, de verantwoordelijke 

moeten nuchter blijven, …  

Moeten de Apollooners lid worden van onze lidclub? Meerderheid vind van niet. 

Apolloon wordt uitgenodigd na onze volgende vergadering. We leggen dan de prijs en onze 

voorwaarden voor.  

Koen, maak jij een afspraak? 

 

4. Hemdjes 

De modeshow van de mannen heeft plaatsgevonden in het café… de vrouwen mogen 

binnenkort in de winkel gaan passen. Bedankt Gert-Jan om aanwezig te zijn! 

We behouden de zwarte kleur en het gele logo. Gert-Jan stuurt het logo van Hugo Boss door. 

Waar wordt dit geplaatst? En in welke kleur? Eventueel wit? 

Tom maakt hier eventueel enkele ontwerpjes voor. 

Wij zorgen voor de bestikkingen: van ons logo én van het logo van Hugo. 

Aankoopprijs hemd komt voor ons ongeveer op 25 à 30 euro en wordt gefactureerd aan de 

fanclub. 

 

5. Nieuwsbrief 

Kurt schrijft de eerste nieuwsbrief van 2018. 

Vernieuwen lidgeld + voordelen lidkaart. 

Aankondiging Programma van Jasper, Kuurne, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix 

 



6. Nieuw vakje op inschrijvingsformulier 

‘Uitvinkvakje’ toevoegen om de nieuwsbrief niet te ontvangen. 

 

7. Kuurne - 25 februari 

Gaan we zoals gewoonlijk met de frietmobiel daar staan? 

Arne is er niet, maar Kurt wil hiervoor wel zorgen.  

 

8. Gent-Wevelgem - 25 maart 

Er zal geen frituur meer staan, maar wel een bakplaat om hamburgers te bakken. 

 

9. Ronde van Vlaanderen – 1 april 2018 

Activiteit in café de zon? Zondag is Pasen, Jukke en Pietje moeten dan niet voetballen en 

katleen moet niet werken. En Tom is ook al heel de dag in Oudenaarde. 

Wie neemt hiervoor contact op? 

 

10. Kerstboomverbranding 

Zaterdag 13 januari: misschien gaat Kurt daar Jenever verkopen. 

 

11. Frieten voor Parijs-Roubaix 

Jef Desmedt heeft 200 kg frieten geregeld voor in Parijs-Roubaix. Tom, Jef en eventueel Arne 

gaan deze afhalen op donderdag 5 april (namiddag) in het fabriek. 

 

12. Préseizoensdrink – zondag 4 februari, 12.30 uur 

Kaas- en drankbuffet, deelname 10 € per persoon. 

Op voorhand in te schrijven. 

Aansluitend WK cyclocross te Valkenburg te bekijken. 

 

Volgende vergadering: donderdag 8 februari, 20.00 uur. 

  maandag 5 maart, 20.00 uur. 

(waarschijnlijk zonder Arne) 

 

 

Groetjes, 

Katleen.  


