
VERSLAG VERGADERING JSFC 

woensdag 30 januari 2019 

 

AANWEZIG: Arne, Tom, Koen en Katleen  

AFWEZIG: Kurt, Ann, Bart, Pietje, Jukke en Yvan 

 

AGENDAPUNTEN: 

 

ACTUEEL THEMA – HET KLIMAAT: 
Meer herbruikbare artikelen aankopen.  

- Vb. Vlagjes degelijke kwaliteit (stof ipv papier), herbruikbare drinkbekers, … 

 

TERREIN ROUBAIX: 
We zijn door René de witloofboer gecontacteerd om zeker te zijn dat we het terrein willen gebruiken, 

aangezien hij ook al door anderen aangesproken is. Hoe kunnen we de band met René versterken? 

- Meer volk toelaten? Dan kunnen we meer geld aan de boer geven? 

- Met nieuwjaar een doos pralines op te sturen + lidkaart/foto’s/gadgets van Jasper. Katleen zorgt 

hiervoor. 

- Bierpakket meenemen met Roubaix.  

- Kunnen we Jasper een persoonlijke bedanking laten inspreken? 

 

SPONSORS krijgen 2 lidkaarten toegestuurd. Katleen volgt de betalingen op. 

Reeds betaald:  

- Nice Investements – Aarschot 

- Ad Medium bvba – Wijgmaal 

- All Incloes 

- Het Werrek 

 

GOOGLE AGENDA: 

Bestuursleden (ook Geluwe) kunnen inschrijven bij Arne en Tom. 

Jasper zijn programma, onze vergaderingen, onze evenementen worden dan automatisch in jullie agenda 

ingevuld. 

 

SPORTVERDIENSTE VAN HET JAAR: 

Jasper zelf kan niet gaan. Tom vertegenwoordigt de fanclub en Katleen gaat waarschijnlijk mee. 

 

BLOKKERING REKENING: 

- De rekening is terug in orde en de bussen zijn ondertussen reeds betaald. 



- Volmacht van Arne annuleren, ergens in maart. 

Katleen maakt met Bart een afspraak (ergens in maart?) om naar de bank te gaan. 

 

FANSHOP: 

- Mutsen: +/- 5,60 € per muts. VP 10 €. Tom bestelt. 

- Eventueel al eens nadenken over een gadget om uit te delen op Roubaix. 

(zonnebril, regenjasje, draagtas, …) Kijk gerust eens bij IGOPromo.be ! 

- Herbruikbare bekers met logo? (te gebruiken met waarborg op onze activiteiten) 

Tom zoekt hiernaar (we denken dat dit niet goedkoop gaat zijn? Maar wel heel leuk!) 

 

Préseizoensdrink Wijgmaal – zondag 17 februari, 12.30 uur 

- Arne zal niet aanwezig zijn!  

- Katleen en Ann zorgen voor de inkopen (Colruyt) kaas (100 g pp), stokbrood, botertjes, bier (geen 

wijn!), noten, druiven, …  

Nu we gebruik maken van Trooper, kunnen we beter de aankopen doen via Collect & Go! 

- Technische bijstand: Roel 0489/25.07.31 

- Filou sponsort. 

- Gratis voor leden. Inschrijven verplicht. Koen volgt de inschrijvingen op. Voorlopig 7 inschrijvingen. 

Binnenkort nog een reclame maken. 

- We hebben eerder eens een fotoreportage van het voorbije jaar van Jasper laten zien. Kunnen we 

dit nog eens doen? Hoe projecteren? (Tom zijn tv die we toen gebruikt hebben, is stuk) 

Niemand een kleine beamer te leen? 

- We spreken af ten laatste om 11 uur om alles klaar te zetten. 

Kan iedereen eens laten weten of ze komen? 

LIDKAARTEN: 

- De lidkaarten worden pas verstuurd als we de fotokaarten van Jasper hebben.  

Tom informeert bij Elke Weylandt naar de levertermijn. 

Het mag ook niet te lang meer duren, dat geeft geen goede indruk bij diegene die reeds betaald 

hebben. 

 

TROOPER: 

- Reeds 25 € gespaard! 

(wel 75 € opstartkosten) 

- Opstartproblemen? Arne zijn boeking werd niet geregistreerd. Trooper is hiervan op de hoogte. 

 

ROUBAIX: 

- Al eens nadenken over ‘personeel’. Gaan we werken met vrijwilligers? Hoe kunnen we deze 

motiveren? Of gaan we toch voor betalend personeel? Spreken we een scouts aan, zoals 2 jaar 

geleden? 

- Eten? Geen frituur (dure kost, ook aan personeel erin), eerder hamburgers, pasta’s, slaatjes 

(positieve commentaar vorig jaar) 

- Prijs? 35- 50 € Verder te bespreken op volgende vergadering. Iedereen die mee gaat moet lid zijn! 

 



Voorstel datum JASPERGEZONDAG: zondag 28 april 
Kan iedereen al eens nakijken in zijn agenda of dat zou passen? 

Dan leggen we deze datum volgende vergadering definitief vast. 

 

VERSLAGEN van de vergadering kunnen steeds nagelezen worden op de website van de fanclub. 

Tom geeft nog eens de login door. 

 

 

 

 

DATUM VOLGENDE VERGADERINGEN: woensdag 20 februari, 20.00 uur 

                dinsdag 5 maart, 20.00 uur 

 
 

 

 

 

 

Winterse groetjes, 

Katleen 


