
Vergadering 21/08/2017 
Aanwezig: Ann, Arne, Kurt, Katleen, Koen, Jurgen, Bart 
Verontschuldigd: Tom, Pieter 
  
 
 
 
 
AGENDAPUNTEN: 

1. Maandelijks vergaderen 

Er is overeengekomen om vanaf nu te maandelijks te vergaderen. Steeds in de eerste week van de maand, 

maar op verschillende dagen (maandag, dinsdag, woensdag of donderdag), steeds om 00 uur. 

De volgende vergadering is op woensdag 6 september. 

Voorstel tot vergaderen:  
Donderdag 5 oktober, maandag 6 november, dinsdag 5 december, woensdag 10 januari 2018, donderdag 8 
februari, maandag 5 maart, dinsdag 3 april, woensdag 2 mei, donderdag 7 juni, …. 
  

2. Geluwe 
Arne neemt contact op met Pieter om eens met Geluwe aan tafel te zitten. Indien er geen datum gevonden wordt, 
wordt er een korte vergadering ingelast op 3 november wanneer er een bus uit Geluwe komt eten bij Arne. 
Wat moet besproken worden:  
- Hoe de boekhouding bijhouden? (alle facturen zouden door ons betaald moeten worden aan de leverancier, niet 
enkel de winst doorstorten) 
- Opbrengst stoofvlees-friet? 
- Opstootje Parijs-Roubaix. Hoe kunnen we zulk gedrag in de toekomst vermijden? 
  

3. WK in Bergen – zondag 24 september 2017 

Idem vorig jaar. 

Belg mee in de ontsnapping? Gratis rondje van de JSFC! 

We voorzien 2 vaten, toastjes met zalm. 

We gaan (Zweedse) balletjes + friet verkopen aan 5 € per portie. 
Aankopen Balletjes + saus (ikea), frieten, toastjes en gerookte zalm: Katleen. 
Tapinstallatie, Bakjes + vorkjes, Bain-marie, servietten, … : Arne 
Tom maakt een evenement aan op FB en zorgt dat er een nieuwsbrief verstuurd wordt.  
Wie gaat er ter plaatse (in Bergen) Jasper aanmoedigen? Arne vind dat een afgevaardigde van de JSFC 
aanwezig moet zijn, en kwam met het voorstel om eventueel vanuit de fanclub te sponsoren. Wie o wie… Pieter, 
jij geen zin? 
  
Bij winst gaan we Jasper opwachten op Zaventem! 
Pieter kan jij tegen dan eens polsen wanneer Jasper terugkomt? 

4. Nieuwsbrieven 

Kort en bondig houden, want anders worden ze niet gelezen. 

Wat, waar en wanneer? Ook een goede titel uitkiezen… niet ‘nieuwsbrief’ noemen. 
Eén evenement per nieuwsbrief. Eéntje voor evenement rond WK, en een volgende nieuwsbrief voor de Fandag. 
Kunnen we geen sms rondsturen ipv nieuwsbrief??? 
  

5. Fanavond – vrijdag 13 oktober 2017 
 
PROGRAMMA: 
Aanvang: 19.00 uur 
Interviews: 20.30 uur 
Verloting prijzen onder aanwezige leden: 22.00 – 22.30 uur 
Locatie: op het kerkplein. Enkel bij regen wordt alles verplaatst naar het café. 
Arne, vraag jij parkeerverbod aan? Alsook Sabam, indien nodig? 
Choco zorgt voor de geluidsinstallatie. 
We zouden vuurkorven plaatsen en wat lichtjes voorzien. 
Kurt zorgt voor vuurkorven en hout. Extra vuurkorven welkom! 
Moeten we ook nog enkele partytenten voorzien? 
Kurt vraagt ook naar een remorque om van hierop het interview af te nemen. 
  



Interview: 
Bart Lagae is reeds vastgelegd. 
We zouden willen werken met een sidekick: Stan van Samang, Jef Desmedt,  Jeroen Meeus (Arne heeft hem 
reeds gecontacteerd), SportStan (MNM), … 
 
We zouden ook dit jaar weer een regionale sporter willen uitnodigen en interviewen. 
Voorstellen: Thibaut Ponsaerts (zoals vorig jaar), zoon Manu Verbinnen (BMX), Bart Swings, … Anderen 
suggesties zijn nog welkom! 
Cadeautje voor ieder aanwezig lid: 
We zouden ieder aanwezig lid een bandje geven. 
Bij aanmelden / uitdelen van bandje, wordt het lidnummer in een urne gestopt, waaruit later de verloting van de 
Kwaremontfiets getrokken wordt. 
Verloting 3 prijzen: Kwaremontfiets, Fles Kwaremont bier, en Fles…. Bier. 
De drie winnaars ontvangen ook een (ter plekke gehandtekende) fotoposter van Jasper! 
Tom, zorg jij voor een ledenlijst? 
En is het praktisch mogelijk om dan het lidmaatschap te vernieuwen (2018)? Of wordt dit te ingewikkeld (noteren, 
sleutelhanger uitdelen,…) ? 
  
Gin tasting: (vriend van Jolien) 
Ann neemt een contact op om te zien wat de mogelijkheden zijn. 
  
Drank: 
Tap + 4 vaten Stella/Jupiler 
Frigo voor blikjes frisdrank + Cava    (Let op vervaldag blikjes -> Parijs-Roubaix) 
Katleen zorgt voor affiches: 
Stella / Jupiler                   1 bon                                    2 € 
Duvel                                   2 bonnen                           4 € 
Cava                                     2 bonnen                           4 € 
Wijn                                      2 bonnen                           4 € 
Cola / Cola Zero               1 bon                                   2 € 
Fanta of IceTea                1 bon                                   2 € 
Water / Spuitwater        1 bon                                   2 €          
  
Eten: 
Friet, incl. saus                 1 bon                                   2 € 
Curryworst                        1 bon                                   2 € 
Friet + stoofvlees            3 bonnen                           6 € 
Vegie-hap ??? 
Arne vraagt naar de Romeo XL-worsten. 
  
  
Fanshop moet aanwezig zijn. 
We gaan artikels (petjes en T-shirts) bijbestellen. Nieuw in assortiment is de hoodie. 
Bedrukking: meerderheid is voor groot logo op rug en klein logo vooraan. Groot logo vooraan is ook een optie. 
Jassen zijn nogal duur om veel in stock te nemen. 
  
  
Bemanning standen: 
Kassa                                                                                                                  2 pers.  
Tap                                                                                                                      2 / 3 pers. 
Frietkot                                                                                                              2 pers.  
Bandjes uitdelen aan leden + nummer voor loting prijzen            1 pers. 
Fanshop                                                                                                            1 pers. 
  
Opmerking: Moeten we extra personeel voorzien voor de drankstand en frituur? (zoals bij Parijs-Roubaix?) 
  
  

6. Woudlucht 
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. 

 


