
VERSLAG VERGADERING JSFC 

woensdag 20 februari 2019 

 

AANWEZIG: Yvan papa Jukke, Tom, Koen, Kurt, Katleen en Ann 

AFWEZIG: Pietje, Jukke en Bart en Arne 

 

AGENDAPUNTEN: 

 

ACTUEEL THEMA – HET KLIMAAT 
 

Meer herbruikbare artikelen aankopen.  

 
- Vb. vlagjes degelijke kwaliteit (stof i.p.v. papier). Nog niet verder bekeken. 

- Herbruikbare bekers: Tom heeft offerte aangevraagd voor bekers zonder logo: 1 euro/stuk (BTW 

in). Dit voor een oplage van 600-1000 bekers. We weten nog niet goed waar en wanneer we ze 

gaan gebruiken… Als gadget, Roubaix? 

Bedenking: praktisch moeilijk voor het inruilsysteem op een groot evenement zoals Roubaix. Wordt 

ingewikkeld en arbeidsintensief. Terwijl we net denken aan minder personeel… 

 

SPONSORS 

 
- Over Chocolade Atelier Stuyven: we stellen vast als bestuur dat er over het sponsorgedrag van 300 

euro voor de Stuyvan niet duidelijk gecommuniceerd is naar nonkel Chocolat toe. We moeten 

duidelijker communiceren over deze zaken. Dit voorkomt misverstanden.  

Nonkel Yvan contacteerde ons met de vraag of hij dit bedrag nog verschuldigd is. We formuleren 

binnenkort een antwoord, nadat we Arne hebben gehoord rond deze communicatie. 

- Katleen stuurt de sponsors twee lidkaarten op. 

 

NIEUWSBRIEVEN 

 
- Als geen antwoord op mail van GDPR (nieuwe privacy wet):  geen nieuwsbrieven meer. 

- Vraag van Geluwe: kunnen wij dat niet zelf doen voor iedereen? 

Antwoord: mag niet, en als het zou mogen, dan nog is het heel veel werk voor enkel personen. 

- We kunnen wel op facebook een post doen hierover, en de mensen daar persoonlijk ook over 

aanspreken als ze er een vraag over hebben. 

 

GOOGLE AGENDA 

 
- Zou in  orde moeten zijn nu. 

 

SPORTVERDIENSTE VAN HET JAAR 
 

- Jasper zelf kan niet gaan. Tom vertegenwoordigt de fanclub en Katleen gaat 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 zonder BTW. VP 10/12 € voor leden/niet-leden . 100 stuks 

aangekomen. Zitten in de fanshop op dit eigenste moment. 

- Zal er zijn op Gent-Wevelgem. 

 

Préseizoensdrink Wijgmaal – zondag 17 februari, 12.30 uur: evaluatie 

- We moeten nadenken over de formule: kaasschotel en ‘ganse dag’ drinken gratis, kost ons wellicht 

meer dan 10 euro de man. Dit was nochtans zo afgesproken.  

- Veel volk, goede opkomst, positieve reacties over de sfeer. 

- Lekkere en mooie kaasschotel, met dank aan Katleen. Er was zeker ook niet veel overschot… 

 

ROUBAIX 

- Eten? We wachten op Arne om dit verder te bespreken. Ideeën zijn welkom! 

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

- Nonkel Chocolat: Roubaix valt op zondag 14/04, de week voor Pasen. Is een heel drukke periode 

voor hen, dus qua organisatie liever niet naar hem kijken. Kunnen wij dit vanuit Wijgmaal op ons 

nemen? Er zou wel nog een bus vertrekken vanuit Betekom. We nemen de administratie over. 

Misschien kunnen we wel iemand van daar inschakelen om ’s morgens daar ook ontbijt en zo te 

voorzien. 

- Roubaix ‘personeel’:  

 

* Kurt hoort bij zijn baas: kunnen we een camion ‘gebruiken ‘ voor het vervoer. Kan de twee 

camionetten vervangen (van Bram en De Witte). Diesel zal moeten betaald worden. Alles kan er 

wel in. Ook de tap (tapwagen niet nodig dan). 

* hoe doen we het? Wie gaat op voorhand? Wat moet gebeuren: Wc’s, tenten,… 

* welke mensen vragen we? Van het bestuur? Andere? Kan Geluwe ook een aantal mensen 

aanleveren? 

* hoeveel betalen we de mensen? Per uur? Ook weer goed op voorhand af te spreken! 

Papa Jukke is al kandidaat om achter de toog te staan, of de hamburgers te bakken… Doen we het 

niet gewoon met de mensen van het bestuur en de sympathisanten? Die we dan niet moeten 

betalen… 

Voor Geluwe: 

1. we vragen aan jullie of jullie een vereniging willen aanspreken om de toiletten te ‘onderhouden’ de 

dag zelf. We vragen een vrije bijdrage aan de ‘toiletgangers’, en de opbrengst is volledig voor de 

vereniging. Cfr voorstel Geluwe. 



2. Voor bar en eettenten en fanshop en ‘security’ hopen we op bestuursleden en sympathisanten te 

kunnen rekenen, dus geen betalend personeel. We maken de volgende vergadering (5 maart ) een 

uurschema op, en zullen dan duidelijker weten hoeveel mensen we per uur nodig hebben. 

 

- Kurt belt voor de bussen, en we leggen er al 3 vast. 

VARIA 

- Hemdjes Hugo Boss kunnen we niet meer bestellen voor Geluwe, maar we stellen voor dat ze zelf 

hemdjes laten ‘maken’ op kosten van de fanclub. 

 

Nieuw voorstel datum JASPERGE(ZON)DAG: zondag 12 mei 2019 

 
- 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 5 maart om 20.00u in Wijgmaal. 

Eén agendapunt: Roubaix! Grote oproep aan iedereen om aanwezig te zijn! 

Zonne-groetjes, 

Ann en co 


