
VERSLAG VERGADERING JSFC 

donderdag 5 oktober 2017 

 

AANWEZIG: Kurt, Arne, Katleen, Koen, Tom 

 

VERONTSCHULDIGD: Jurgen, Pieter, Bart, Ann 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Fandag 

• Parkeerverbod werd aangevraagd en goedgekeurd. 

• Katleen maakt prijslijsten. 

• Aanwezige leden op de fandag krijgen een sleutelhanger. Kan als teaser gebruikt 

worden in extra reclame begin volgende week. 

Nieuwe leden volgend jaar krijgen een polsbandje of sleutelhanger: dit is nog te 

bekijken. 

• Aanwezige leden kunnen schriftelijk een vraag stellen aan Jasper. Een selectie zal 

effectief gevraagd worden. 

• Uit vrees voor het weer, aantal aanwezigen,… wordt geopteerd om de fandag in het 

café te laten doorgaan. De aanvraag aan stad Leuven voor parkeerverbod en gebruik 

elektriciteitskast werd geannuleerd. 

• Voorstel werd gedaan om een groot doek (6m x 2,5m) te maken in winddoorlatende 

stof om het terras van ’t Werrek af te schermen. Die doek kan ook als achtergrond 

gebruikt worden om foto’s te nemen. Tom maakt een ontwerp. 

• Twee vaste tappers van ’t Werrek (Ward en Tommeke) zullen aanwezig zijn, als 

iemand van ons één van hen aflost, moeten wij minder personeelskosten betalen. 

Alles wordt betaald aan de toog, afrekening wordt nadien gemaakt. 

• Qua eten stelde Arne hamburgers voor. Simpel en verkoopt altijd. Arne voorziet een 

bakplaat? Die komt buiten aan de ingang te staan? 

• Wij zijn nog op zoek naar een mooie urne / champagne-emmer voor de loterij van de 

koersfiets. 

• Planning avond: 

o Woordje van de voorzitter 

o Interview Elias Verbinnen 

o Interview Jasper Stuyven 

o Uitreiking WK-truitje aan Leyla 

o Tombola koersfiets 

 

  



 

2. Fietstocht Woudlucht 

• Grote groep met Jasper start om 8u. 

• ’t Werrek is de tweede stop, aan 30km/u mogen we die grote groep verwachten 

vanaf 9u15. Bevoorradingspunt sluit ten laatste om 13u. 

• Tom zorgt voor energiedrank. 

• Pieter verkreeg 80 appelsienen van Bruyninckx, hiervoor wordt nog reclame 

gemaakt. 

• Katleen bemant de fanshop op Woudlucht, Tom komt mee opzetten. 

• Frisco’s met logo blijken te duur, Kurt zoekt een oplossing. 

• Wat met peperkoek / wafeltjes / soep? Kwam niet meer aan bod op de vergadering… 

• Tom pakt foto’s van de deelnemers bij de kartonnen Jappe voor op de website. 

 

3. Varia 

• Prijs hoodies werd op 30€ voor leden en 35€ voor niet-leden vastgelegd. 

Bestuursleden betalen de aankoopprijs van 20€. 

• Ride for Roubaix gaat volgend jaar zeker niet door wegens uiteenvallen wielerclub. 

• De fanclub in oprichting van Tom Dumoulin zal aanwezig zijn op de fandag en zou op 

zaterdag eens willen samenzitten om nog wat vragen te stellen. 

 

 

 


