
ONTBIJTVERGADERING 
  
AANWEZIG: Arne, Koen, Kurt, Bart, Tom, Katleen 
VERONTSCHULDIGD: Ann (ze vond het écht spijtig dat ze er niet bij kon zijn!), Pieter, Jurgen, Kristof 
AGENDAPUNTEN: 

1. Prospectie Roubaix 

Omwille van het slechte weer is onze uitstap naar Roubaix omgevormd tot een aangename 

ontbijtvergadering. 

Een nieuwe datum is vastgelegd op zondag 05-02-2017. 

Koen heeft de jeugdherberg van Doornik gecontacteerd ivm mogelijk slaapplaats wielerclub. Hij houdt ons 

op de hoogte van hun antwoord. 

2. Vernieuwing lidmaatschap. 

- Met de start van het nieuwe seizoen in het vooruitzicht wordt het tijd om een mail rond te sturen met de 

vraag aan de huidige leden om hun lidmaatschap 2017 te vernieuwen. 

Nieuwe prijs lidgeld is 15 €! (Op de website is nog steeds 10 € te lezen!) 

- Wegens tijdgebrek is er beslist om toch nog de voorraad ‘oude’ lidkaarten op te gebruiken. Hiervoor moeten 

we stickertjes laten maken met ‘seizoen 2017’ (idem vorig jaar) 
Kristof, kan jij hiervoor zorgen, alsook voor de eerste nieuwsbrief van 2017? 
Naar volgend jaar toe kunnen we eens rondkijken naar een nieuwe lidkaart, type bankkaart. Zoals de lidkaarten 
van OHL. 
- Het supporterslokaal in Geluwe heeft ook achter de lidkaarten voor 2017 gevraagd. Op dinsdag 31-01-2017 
komt Pieter (café ’t Smiske) naar ’t Werrek om het eens te hebben over Gent-Wevelgem. Hij zou dan de 
lidkaarten kunnen meenemen. 
- Vorige vergadering werd er gezegd dat Cancellara een lidkaart zou krijgen. Hoe zit het daarmee? Kunnen we 
daarrond geen artikel laten verschijnen? 
  

3. Paraplu’s + andere fanartikelen 

Is de factuur van de paraplu’s reeds betaald? Bart, kijk jij dat eens na? 

Kristof, is er nog voldoende stock van de andere artikels? 
  

4. STUY-VAN – rode bollen 

- Pieter, ik heb ook eens een prijs voor rode bollen opgevraagd, en die ligt in dezelfde lijn. 

Ik stel voor dat we dan bij Stand-by blijven. De bestelling mag geplaatst worden! 

- Tom gaat een ontwerp maken voor grote magneet’flappen’ die we op de Stuyvan, wagen, autobussen, … 

kunnen kleven als we op stap gaan + bestellen: 

4 stuks 60 x 40 cm: 37 € per stuk = 148 € 
4 stuks 80 x 50 cm: 45 € per stuk = 180 € 
Totaal: 328 € 
We gaan eerst 1 exemplaar bestellen om eens te bekijken hoe het eruit ziet. 

5. Aangifte vzw 
Kurt, vraag jij eens na bij jullie boekhouder of hij dat zou willen doen? 

6. Website Jasper Stuyven Fanclub 
Tom gaat eens bekijken wat zijn mogelijkheden zijn. Website op zich is geen probleem, met een webshop heeft 
hij nog geen ervaring. 
  

7. 000 Likes FACEBOOK 
Jasper is bereid om een filmpje te maken. 
9.768 personen vinden dit leuk! 

8. Bussen 
Kurt gaat eens prijzen opvragen bij Lindencars. 
Voor verplaatsingen fanclub + voor de wielerclub fietstocht 08/09-04-2016 (vervoer fietsen!) 
  

9. Kuurne-Brussel-Kuurne - 26.02.2017 
De frietmobiel zal er weer staan, onder leiding van Kurt. 
Arne bespreekt dit verder met Bram Schietgat. 



  

10. Gent-Wevelgem – 26.03.2017 
Doortocht Geluwe !!! 
Er komt een fandorp op het marktplein van Geluwe. We bekijken of ook hier de frietmobiel mag geplaatst worden. 
(Er is ook een frietkot op het marktplein) 
Dinsdag 31-01-2017 komt Pieter naar ’t Werrek om dit te bespreken. Arne, Katleen en waarschijnlijk Kurt zullen 
hierbij aanwezig zijn. 
  

11. Parijs-Roubaix – 09.04.2017 

Nog verder uit te werken! 

- Het optreden in de voormiddag werd in vraag gesteld of dit wel nodig was. 

- We zouden het scherm best al vastleggen voor die dag! 

Bart, zoek jij dat factuur eens op, zodat we weten wie we moeten contacteren? 

- Yvan Stuyven zou ook een (volle) bus van aan chocolade Atelier Stuyven willen laten vertrekken. Prima! 

We zouden hiervoor hetzelfde principe toepassen als voor de bus vanuit Geluwe. 

 

12. Wijgmaal koers – 16.04.2017 (Pasen) 
De kosten hiervoor lopen op. 
Hierdoor gaat Arne dit volledig op hem nemen om toch uit de kosten te raken. 
  

13. Jasperge-zondag – 21.05.2017  
Datum onder voorbehoud. Mogelijks een ander evenement in Wijgmaal dat weekend (de Wijgmaalse Feesten) 
waar we eventueel met de Fanclub de frietmobiel zouden bemannen. 
Uitvoering Jasperge-zondag: idem vorig jaar. 
(3 soorten asperges, Jappie-burger voor de kinderen, Rosé de Vlaeminck, Rosé de Cauwer, …) 
 

14. Woudlucht Go Classic 4 - zondag 15.10.2017  
De fietstocht (die Jasper normaal gezien meefietst) krijgt een nieuw parcours. Deze zou passeren aan chocolade 
Atelier Stuyven en aan café ’t Werrek. 
  
  
BELANGRIJKE DATA: (buiten de koersen, he!!!!) 
- Zaterdag 21/01/2017, 19.00 uur: etentje medewerkers fanclub. Nú zaterdag, dus! 
- Dinsdag 31.01.2017: bespreking Fandorp Geluwe samen met Pieter van café ’t Smiske). 
- Zondag 05.02.2017: Prospectie Roubaix 
  
  
  
Groetjes, 
Katleen 
  
En tot zaterdag, he! 

 


