
Verslag vergadering JSFC maandag 16 april 2018 

Aanwezig: Katleen, Arne, Kurt, Tom en Ann 

Verontschuldigd: Pietje, Jukke, Koen en Bart 

1. Evaluatie Evenement Parijs-Roubaix zondag 8 april 2018 

Over het algemeen heel goed verlopen! Bravo! Er zijn een aantal werkpunten/bedenkingen: 

 

• wat willen we bereiken? Winstmarge zo hoog mogelijk? Kosten/baten analyse? 

• wat met de personeelskosten? Liggen hoog dit jaar. Meer zelf werken? Of vrijwilligers 

optrommelen? Die ons niets kosten? 

• afsluitdatum voor de inschrijving moet duidelijk zijn en moet in ere gehouden worden! 

Wordt anders veel te ingewikkeld voor de bussen. 

• ’s morgens moeilijk te organiseren, met inschrijvingen en ontbijt. We hadden te weinig volk 

om het vlot te laten verlopen. De inschrijvingen verliepen ook niet zoals gewenst. 

• feestbus? Feesten mag, maar binnen de perken? Iedereen heeft blijkbaar een andere 

definitie van feest… Leve de seniorenbussen! 

• drank te duur in de bussen? Algemeen gevoel van de vergadering: 2 euro voor 33 cl is niet te 

veel! 

• draaiboek maken naar volgend jaar toe! Zijn toch nog te vee kleine ambetante dingetjes die 

konden vermeden worden (bv dag ervoor ontdekken dat er een bonneke te weinig zat in al 

die enveloppen…). Duidelijke afspraken en taakverdeling op voorhand zijn zeker geen luxe! 

Brengt meer rust en structuur (voor Katleen). 

• veel frisdranken over. Kan gebruikt worden voor Jaspergedag en het BK. 

• gratis gadget is heel fijn! Waren nu petjes. Kan iets anders kleins zijn volgend jaar. Goed idee! 

• tattoos waren een schot in de roos! 

• toiletten waren proper. Iets te zeggen van forfaitaire prijs op voorhand? 

• gedragscode (owv micro kapot op bus) apart gaan rondvertellen/bespreken bij en met 

mensen. Was eigenlijk wel fijn! 

 

2. Jaspergedag zondag 27 mei 2018 

 

• voorlopig nog geen kok. Antwoord deze week van Didier. Zo niet, gaat Arne koken. 

• asperges schillen we allemaal samen de zaterdagnamiddag! Anders te veel werk voor 1 

persoon. 

• inschrijvingen verliepen heel vlot volgend jaar, dank zij Koen! Ziet Koen dat terug zitten? 

Koen zegt ja via berichtje naar Tom. Dank je, Koen! 

• Tom lanceert het evenement op Facebook! 

• we verhogen de prijzen met 1.50 à 2 euro. Ze waren belachelijk laag! 

• Katleen was zeer goed in het maken van de boekjes, en ze doet dat graag opnieuw! 

• Kurt was zeer goed in het opdienen, en biedt zz opnieuw aan! 

• taakverdeling de dag zelf: 

 

 



a) afwasser en keukenpersoneel worden betaald. 

b) opdienen en bar gebeuren door het bestuur. 

c) we vragen aan Jef of hij terug het onthaal wil doen. 

d) Arne doet de inkopen. 

e) we komen met zijn allen graag opdienen, in onze nieuwe Hugo Boss hemdje! 

 

Kurt verlaat de vergadering om 21.51u. De rest 5 minuten later… 

 

Voor het verslag, 

ann 


