
VERSLAG VERGADERING JSFC 

woensdag 10 oktober 2018 

 

AANWEZIG: Arne, Kurt (goedgezind, maar weet niet waarom), Ann, Tom & Katleen 

VERONTSCHULDIGD: Koen, Bart, Pietje & Jukke 

 

Agendapunten 

 

Financiën: 

- 3000  euro in kas. 

- Sponsors moeten facturen nog krijgen. Nog 1500 euro te goed. Bart maakt de facturen en stuurt ze 

op naar de sponsors. Sponsors opgeschreven en in envelop voor Bart gestoken. Kurt bezorgt aan 

Bart. 

 

Poeske: evaluatie: 

- mooie opbrengst. 2200 euro winst. 

- mooie dag, fijne commentaar. 

- iedereen content! 

- tip: kassa aan de fanshop plaatsen en niet bij de drank. 

- Mensen van de organisatie bedanken. Hoe? Geld, chocolade? We spreken af dat we het bestuur 

gratis laten komen eten op de Jaspergedag. Tom schrijft eerstdaags al een mail om dit mee te 

delen. 

 

Lidkaarten 2019: 

- lidkaarten met foto zonder nieuwe uitrusting. Kan dan vroeger gemaakt worden. 

- postkaarten om te laten signeren zijn er dan nog niet, maar kunnen nadien geleverd worden. 

- we gaan voor een ‘bankkaart’. Chiquer! 

- Tom maakt een ontwerp. 

- graag tegen 1 december. 

- blijft 15 euro. Eventjes over gepraat, maar we houden het zo. Doe je er iets mee, activiteiten met 

de club, dan haal je het er zeker uit. Zo niet, ben je steunend lid. 

- Voordelen nog meer vermelden bij het aanbieden en verkopen van de lidkaarten: 

 

* korting bij Hugo Boss Leuven 

* 10% korting bij Interbikes Leuven 

* pre-seizoen drink (waarde 20 euro) 

* gratis apero bij de jaspergedag (waarde 7.5 euro) 

* goedkoper naar Parijs-Roubaix 

* uitnodiging op de fanavond 

* diverse voordelen bij de georganiseerde evenementen 



Evenementen die we al kunnen/willen vastleggen: 

- Pre-seizoen-drink: zondag 2 februari 2019, vanaf 12.00u. Wellicht weer kaas en wijn. 

Varia: 

- Etentje bestuur: wanneer? Vrijdag 9 november om 20.00u in Aarschot (Kombinné). 

Alle bestuursleden en partner zijn uitgenodigd, dus Pieter, Arne en Gaetan, jullie zijn ook welkom! 

- WK in Leuven 2021. Contacten leggen… Gaan we iets mogen organiseren? Bekijken 

allemaal…Iedereen die kan en wil nadenken, denkt! Scoutslokalen van Sint-Paulus (Jolien en Jappe 

daar gezeten). 

- Lid vernieuwen: Piet Vander Waeren- Haasrode (loodgieter). Arne brengt dit wellicht in orde. Tom 

ondersteunt. 

- Papa Jukke is geïnteresseerd om mee te helpen bij de fanclub. In het bestuur? Bij evenementen? 

We nodigen hem uit op de volgende bestuursvergadering. 

 

 

 

Volgende bestuursvergadering: dinsdag 6 november 2018 om 20.00u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes! 



Katleen & Ann 


