
 
 

 
Tussentijdse vergadering 10/07/2017 
 

Aanwezig: Ann, Arne, Kurt, Tom 
 

Verontschuldigd: Katleen, Koen, Bart, Jef, Pieter, Jurgen 
 

 

Ter informatie: het eerste puntje ‘Woudlucht’ was de reden voor de plotse vergadering, vanaf punt 2 

betreft het enkel brainstorming… 

1. Fietstocht Woudlucht (15 oktober) 

• Navraag moet gedaan worden waar de stop aan’t Werrek zich op het percours bevindt 

en of zowel de grote als de kleine tour daar passeert. Tom vraagt na bij Kristel. 

• We zouden opteren voor een klassieke bevoorradingsstop met kwartjes appelsien, cake 

of wafels en sportdrank (Kurt kan isostar en appelsienen aan een prijsje vastkrijgen). 

• Als extra werd voorgesteld aan alle wielrenners frisco’s te geven met het JS-logo op. Kurt 

vraagt na bij nonkel Sjokolat of dit haalbaar is (zelfde principe als op de pralines). 

• We zouden een vierkanten banner laten maken, waar de renners voor kunnen poseren, 

Tom en Jef nemen foto’s die op de website worden geplaatst. Zo heeft elke deelnemer 

aan de tocht een persoonlijk aandenken van de fanclub en verhogen we het 

internetverkeer naar de website. 

 

2. Bezoek Geluwe / Boer 

• Niet te lang uitstellen, eind augustus, begin september? Beide locaties kunnen op één 

weekend gepland worden. Niet iedereen van het bestuur moet aanwezig zijn. 

 

3. Sponsoring 

• Jos heeft in de Beneo-fabriek een gratis optreden geregeld van Stan Van Samang voor de 

arbeiders. De directie wil daarvoor toch iets geven. Jos zou dit aan de fanclub willen 

schenken. Het idee is om met dat geld (+ 500€) een tankkaart voor de Stuyvan aan te 

schaffen, te gebruiken wanneer we met de fanclub weggaan, niet voor privé-gebruik. 

 

4. Cadeau Pieter 

• We opteren voor dezelfde cadeau als voor Stan, een body met opschrift lidnummer G001 

bis.  

 

5. Binckbank Tour (7→13 augustus) 

• Arne en Jos gaan met de Stuyvan de volledige Tour volgen. Arne geeft de locatie van de 

Stuyvan door aan Tom, die de info op de website plaatst. Zo kan iedereen makkelijk de 

Stuyvan lokaliseren en langskomen. Zondag met z’n allen naar de muur van 

Geraardsbergen zoals vorig jaar? 

 

  



6. WK in Bergen (24 september) 

• Arne gaat niet naar Bergen en blijft in Wijgmaal. 

• Dezelfde formule als vorig jaar kan toegepast worden. 

 

7. Fandag (13 oktober) 

• Terug op het kerkplein indien mogelijk. 

• Gin-degustatie door een vriend van Jolien. 

• Fotoshoot aan dezelfde banner die we voor de Woudlucht-fietstocht zouden gebruiken. 

• Voordeel voor leden (gratis bonnetjes liggen klaar aan kassa voor wie ingeschreven 

heeft). 

• Fons Dewolf uitnodigen. 

• Tom vraagt na of Bart Lagae (Het Nieuwsblad en interviewer van dienst) het ziet zitten 

met een sidekick te werken. Bart voor de serieuze vragen, de sidekick voor de boel wat 

op te vrolijken. We dachten aan Stan Van Samang (die dit in het verleden al gedaan 

heeft) en/of Jef Desmedt. 

 


