
Verslag vergadering JSFC 

GELUWE 17-01-2019 
Aanwezig : Pieter, Arne, Marijn ,Gaëtan , Jean-François 

Agendapunten: 

Verslag wijgmaal:  

- Geblokkeerde rekening, voorstel: iemand prive voorschieten zodat bus 

betaald is ? tijdelijke oplossing? 

- Preseizoensdrink, budget 10€/persoon, waarde 20€. 

Data Wijgmaal 17/02/2019 - kaas buffet. 

- Stuyvan aanwezig op  Gent-Wevelgem (avond voordien) 

- Factuur voor sponsoring S’miske op stuyvan is op weg . 

- Fanshop : kousen leuk maar wie ga dat kopen- dragen ? 

- Lidkaarten zijn aangekomen in Geluwe, mooie kwaliteit ! 

- De meeste hoofdpunten zal Pieter deze avond nog overmaken aan Tom, dit 

voor het kunnen versturen van een nieuwsbrief. 

- Trooper, gaan we ook gebruiken als we iets bestellen. 

- Champagneboer: helaas ook geen tijd : Pieter heeft vrienden wonen een uur 

van de boer (Tdf 2019?) 

Verslag Geluwe :  

LIDKAARTEN : 

- Vanaf morgen start de verkoop lidkaarten Facebook en Mailing . 

- We maken een affiche voor in het cafe, met vermelding van de voordelen: 

. korting op evenementen 

. préseizoensdrink waarde 20€ 

. bus naar Parijs-Roubaix. 

. Gratis 1 Filou bij top 10 plaats 

. Gratis 1 Filou op het Gent-Wevelgem event. 

. 10% korting bij Trek store Kortijk op kleding ,accessoires    en onderdelen. 

. Een bezoek aan het KOERS museum ROESELARE  met aanwezigheid van 

veel items van Jasper 5€ ipv 7€. 

. Korting op fan gadgets. 

Graag de logo’s doorsturen voor op de affiche, Filou, Trek, Koers,  

PRE SEIZOENSDRINK :  

- Budget 10€/per lid , waarde van 20€ op affiche 

- Maken hier ook een affiche van  voor in het cafe. 
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- Data 16/2/2019 van 17-19u. 

- Afzonderlijk gedeelte in het cafe, mooi inkleden. 

- Bekijken met vertegenwoordiger  Filou om een spandoek, welkom, of 

andere.(Pieter) 

- 3 drankbonnetjes-hapjes, kaas-stokbrood,  

- Inschrijven tot en met zondag 10/2/2019, in dat weekend nog eens promotie op 

facebook, enkele personen extra voor last-minute inschrijvingen. 

- Op volgende vergadering verdere uitwerking van het event. 

GENT-WEVELGEM  

- Zondag 31/03/2019. 

- Er was eerder deze week een vergadering met het bestuur van Gent-

Wevelgem, de aankomst blijft nog 3 jaar in Wevelgem, er was sprake dat deze 

zou veranderen naar Ieper. 

- Nieuw zou een kidsride zijn Wevelgem -Geluwe-Wevelgem. 

- Tom ontwierp reeds een Affiche voor dit evenement, en is doorgegeven voor 

het drukwerk. 

- Alles reeds vastleggen scherm (Arne), tenten, brouwer en Sabam (Pieter) 

- Afspraak terug met brouwer alles op te halen op Zondag. 

- Hier ook vraagt Pieter aan Filou :  items samen met het Jasper Stuyven logo. 

 QUIZ :  

- Al eens kijken naar data ? Okt-Nov-Dec. 

- Ter Linde vrij op 6 sept- zaterdag 7 sept-14 sept, andere weekends al bezet. 

De Gaper en Ter Linde nog vrij  op 4-5 en 25-26 Oktober, laatste weekend start 

herfstvakantie. 

- 40€/dag *dag ervoor, dag erna opbouw-afbouw 10€ extra. 

- Quiz met varia,  sport en vragen over Jasper Stuyven. 

- Reserveren onder de naam Hoprock (goedkoper) 

- Extra medewerkers hiervoor zoeken. 

- Best niet op of rond het  Wk (29.09.2019) 

 

 

VARIA : 

- Mutsen met Stuyven logo ? 

- Herbruikbare bekers aankopen ?  (binnenkort verplicht op evenementen, 

wegwerpbekers gaan uit de handel)  

-  

- Velosport, een koers met interclub verband stopt, we kunnen misschien nog 

helpende hand zijn op de andere wedstrijd ? helpen eventueel de dag zelf, in 

het bestuur stappen is weer iets anders? 

- Onze beste wensen aan onze vrienden uit Wijgmaal. 
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Volgende vergadering Woensdag 13/2/2019.20u 

 

 

 

 

 

 

 

 


