
VERSLAG VERGADERING JSFC 

maandag 05 maart 2018 

 

AANWEZIG: Arne, Kurt, Tom, Bart, Pietje, Katleen 

 

VERONTSCHULDIGD: Ann, Koen, Jukke 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Voorstel bestickering Stuyvan: 

- We gaan een ontwerp laten maken door Absoluut (met de mogelijkheid om in de toekomst de 

foto’s van Jasper enzo aan te passen): 340 €, excl. BTW 

GOEDGEKEURD DOOR DE AANWEZIGEN. 

- Laten bestickeren door Absoluut werd te duur bevonden. 

- We kijken nog uit naar iemand om de bestickering te doen. 

Eventueel tweede optie van Arne (Peter Borgers) van max. 2500 €, excl. BTW. 

Kurt polst ook nog eens bij iemand die hij kent. 

- We zoeken ook sponsors om mee te financieren. We hebben al Chocoladeatelier Stuyven. 

- Kurt neemt contact op met J.F. om alle foto’s aan te leveren. 

 

2. Wijgmaalse feesten 

Vorig jaar: de inkomsten dekten niet de kosten voor het personeel dat in de frietmobiel gestaan 

hebben. 

We besluiten om dit jaar niet deel te nemen. 

 

3. Betalend personeel op Roubaix 

Waar mogelijk betalend personeel inschakelen, zoals vorig jaar. 

Wie? Eventueel vragen we aan Geluwe of zij nog betalend personeel kunnen aanbrengen voor 

Roubaix? 

Betalend: frietmobiel en de tap (in verschillende shiften) 

Zelf uitvoeren: fanshop (Katleen), soep uitdelen, bonnetjes verkopen (als de zon schijnt gaan Jorien 

en zus van Pietje dat doen) 

 

4. Fandorp Roubaix 

- Inkomprijs: 40 € voor leden, 50 € voor niet-leden, bezoekers 5 €. 

Nonkel Chocolat verwittigen. Kurt, doe jij dat? 

- Wat met aanvragen van externe groepen (waar we niemand van kennen)? 

We moeten er toch voor zorgen dat onze leden kunnen meegaan, en dat de plaatsen niet 

grotendeels ingevuld worden door ‘onbekenden’. We gaan ook voorrang geven op de volledige 

formule (bus vanuit Wijgmaal) tov van mensen/groepen die (opvoorhand) vragen daar het 

fandorp te mogen betreden) 

- Moeten onbekenden zich op voorhand registeren met identiteitsgegevens en pasfoto? 

- De leden effectief voorrang geven met de inschrijvingen via de website, blijkt praktisch niet 

haalbaar te zijn. 



- Aandacht schenken dat niemand zonder betalen kan binnenglippen. 

Opstelling aanpassen. Security-man aan de poort zetten? 

- Wat met enkelingen/groepen die ter plaatse het fandorp willen betreden? 

5 € inkom vragen, of dit principe enkel voor leden toepassen? 

- Koen contacteert de witloofboer 

Zeker vragen naar de mogelijkheid om binnen te zitten (laatste loods) mits extra vergoeding. 

(heeft hij eigenlijk vorig jaar zo aan ons beloofd) 

- Ginbar: niet uitnodigen! Eventueel op een fandag. 

- Cava: ja! Prijs = 2 pintjes. Extra frisdrank voorzien!  

- Eten: Arne ziet het zitten om ook slaatjes en/of pasta te voorzien (afhankelijk van het weer) 

- Affiche: ‘u wordt mogelijks gefotografeerd’ aan de inkom hangen. 

- Apolloon: er wordt geschat dat er +/- 30 personen zullen meegaan. Presidium wordt, in 

verhouding van aantal personen, vertegenwoordigd en gaan nuchter blijven.  

- Extra koelwagen voor de slaatjes, … REEDS BESTELD bij Cufab, samen met Tapwagen 

- Mogelijkheid om handen te wassen: Jerrykans vullen met water, tafel voorzien. 

- Kurt en Arne gaan op zaterdag al naar de boer, de andere blijven hier om 

ontvangst/busverdeling te doen en pistolets te smeren. 

- Scherm is telefonisch bevestigd. 

- Elektronische nieuwsbrief versturen – evenement delen op FB 

- Bussen zijn door Kurt gereserveerd, aantal kan nog aangepast worden. 

- Tattoo: iedereen is verplicht de tattoo om aan te plakken, zodat ze niet doorgegeven kan 

worden. 

 

5. Gent-Wevelgem 

Wie gaat? Pietje eventueel, Katleen kan ook. 

Stuyvan staat vermeld op de  flyer… Wie rijdt ermee tot ginder? Jos? Pietje? 

 

6. Bankkaart 

Kristof staat blijkbaar nog zichtbaar op de KBC-app. Katleen gaat dit eens uitpluizen. 

 

7. Fanshop 

Kurt telt de stock. 

 

8. Hemdjes 

Katleen is de hemdjes bij Hugo Boss gaan afhalen. Er is niets betaald, factuur wordt opgestuurd. 

Gert-Jan laat ons vrij in het plaatsen van zijn logo, kleur is niet belangrijk voor hem.  

Wie zorgt voor de stiksels? 

 

9. Jaspergezondag 

zondag 27 mei 

 

Volgende vergadering: dinsdag 20 maart, 20.00 uur. (zonder Arne) 

   

Groetjes, 

Katleen.  


