
VERSLAG VERGADERING JSFC 

maandag 6 november 2017 

 

AANWEZIG: Arne, Kurt, Tom, Ann, Jukke, Katleen 

 

VERONTSCHULDIGD: Koen, Pietje 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Evaluatie WK-evenement 

• Opkomst: mager door warme weer, voetbal Wijgmaal en match OHL 

• Traktatie toastjes werd geapprecieerd door de supporters 

• Balletjes: gewoon uitgedeeld op het einde, nog veel over 

• Traktatie vat bier: slecht 1 vat opgedronken, ander vat werd voor gebruikt voor de 

fandag 

• Evenement in Geluwe: ook magere opkomst 

 

2. Evaluatie Fandag 

• Formule binnen: OK 

• Opkomst: OK 

• Interviews: goed, origineel gebracht. 

• Sidekick had toch een meerwaarde geweest. 

• Misschien volgend jaar de supporters vragen laten opschrijven. 

• Spijtig dat de geluidsinstallatie niet goed werkte. 

• Fanshop: goed verkocht, Hoodies goed onthaald. 

Ideale plaatsing aan ingang, iedereen moest hier passeren (ideetje meenemen naar PR?) 

• Vlaggen aankopen voor volgend seizoen. Afwachten tot we nieuwe foto’s hebben. 

• Achtergrond interview: vergeten vlaggen of spandoek op te hangen, nu geen mooie 

achtergrond op foto’s. 

• Prachtig filmpje van Jasper / Sporthouse over onze fanavond !!! 

Tom stuurt een bedanking naar Jasper en Sporthouse. 

 

3. Evaluatie Fietstocht Woudlucht 

• Waarom frisco’s niet uitgedeeld? 

Te grote groep ineens + niemand heeft zin om ’s morgens een frisco te eten. 

• Graag einduur! 

• Op vraag van Jasper is er een evaluatie op dinsdag 14 november om 16.30 uur in Café de 

Sportwereld, Bertem. Katleen zal gaan. 

• Voorstel van Woudlucht voor volgend jaar: 1 grote tocht met +/- 200 pers. die maar 1 

bevoorrading zal hebben, nl. café ’t Werrek. 

• Fanshop in Woudlucht: matig succes. Wel wat paraplu’s aan 5 € verkocht.  

Ook aanvragen gekregen om kartonnen Jappe te kunnen kopen… ;-) 

 

 



4. Varia 

• Brochure Fanclub. J.F. Vercruysse gaat dit uitwerken als eindwerk avondlessen. 

 

• Papieren uitnodiging: voorstel om 1, 2 max. 3 maal per jaar een papieren uitnodiging per 

post te versturen. We kiezen in 2018 om 2 uitnodigingen per post te versturen: 

Parijs-Roubaix en de fandag. Later eventueel uitbreiden naar préseizoensdrink, 

verjaardagskaart, … 

(Tom bekijkt of we vanaf volgend jaar al de geboortedata kunnen verzamelen?) 

De nieuwsbrieven en/of uitnodigingen is een ideale manier om onze bestaande sponsors 

te vermelden als dank. Vb. Bruyninckx, Bakkerij Het Brood, de Vloomaker, … 

Nieuwe sponsors zouden vb. 50 € kunnen betalen om vermeld te worden, om zo de 

kosten te drukken. Voelt iemand zich geroepen om sponsors te zoeken? 

 

• Hemdjes Hugo Boss – Waar kan het logo erop laten stikken? Color Image? 

 

• 28 januari 2018, 13.00 uur: Préseizoensdrink met buffetje (kaasschotel) in de Lounchbar. 

met voorstelling programma en eventueel de fanshop. Aansluitend WK cyclocross op het 

tv. 

  

• Financiën: 

- Hoe staan we er financieel voor?  

(nog te storten: 730 € opbrengst Fanshop fandag + woudlucht, nog te ontvangen: 150 € 

Wijgmaalse feesten + Ride to Roubaix) 

- Aangifte vzw: alles in orde! 

- Aanvraag extra volmacht + bankkaart in ‘Leuven’ om stortingen te kunnen doen op 

naam van Katleen. (kaart kan eventueel doorgegeven worden). 

 

• Voorstel vergadering Geluwe (Pieter en Gaetan): voor onze vergadering op dinsdag 5 

december, rond de middag. Arne, Ann en Katleen zullen aanwezig zijn. 

- Afspraken maken i.v.m. facturatie en opbrengst evenementen? Alles moet via de 

officiële fanclub gaan. Het Smiske kan eventueel door factureren aan de fanclub als hij 

geen aparte aankoopfactuur heeft. 

- Wat met de opbrengst van de verkoop fanshop die we daar gelaten hebben? 

- Incident Parijs-Roubaix. 

 

• Koers for Life, 22 december, Deinze: wie is geïnteresseerd om mee te gaan? 

 

 

Volgende vergadering: dinsdag 5 december, 20.00 uur. 

Préseizoensdrink: 28 januari 2018, 13.00 uur. 

 

Groetjes, 

Katleen.  


