
VERSLAG VERGADERING JSFC 

maandag 20 maart 2018 

 

AANWEZIG: Kurt, Tom, Bart, Katleen 

VERONTSCHULDIGD: Arne, Ann, Koen, Jukke en Pietje 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. KBC-app 

Katleen heeft de KBC-app geïnstalleerd waarmee ze elektronische betalingen tbv de fanclub kan 

ontvangen. Handig voor in Roubaix. Ook nog de banksys-app?  

 

2. Hemdjes 

Katleen heeft ook voor de vrouwelijke bestuursleden hemdjes bij Hugo Boss besteld. Er gaat een 

proef stiksel gemaakt worden met JS-logo en Hugo Boss logo. Ik ga dit vrijdag bekijken/ophalen. 

 

3. Merchandising 

Kurt is eens gaan informeren bij een kameraad van hem. Deze kan zorgen voor T-shirts, Hoodies, 

petten, armbandjes, … En biedt ons een vlotte levering. 

Ook voor het bestickeren van de mobilhome! 

Is dit geen goed idee om alles bij eenzelfde firma te bestellen? 

 

4. Sponsoring Mobilhome 

Sponsors: Kapblok, ’t Werrek, All Incloes, Atelier Stuyven, ’t smiske, … 

Is deze bijdrage éénmalig of jaarlijks? 

Tom mailt de bevindingen van het ontwerp door naar Absoluut. 

 

5. Gent-Wevelgem 

Jos rijdt zelf met mobilehome. 

Gaat: Pietje 

Gaan waarschijnlijk: Katleen, Tom en Kurt 

 

6. ROUBAIX 

-     Gaan zaterdag opstellen: Kurt, Arne, Bart, Bram, Ilse en Jos,… 

(moeten we Bram zijn camionette vragen) 

- Inschrijvingen: Tom en Katleen 

Busbegeleiding: Pietje en Jurgen, Ann en Katleen en Tom 

- Tegemoetkoming boer:  500 € openlucht, 700 € in de loods 

- Momenteel +/- 70 ingeschrevenen vanuit Wijgmaal, waarvan 9 Apolloon 

Inschrijvingen blijven open tot 1 april, bussen moeten bevestigd worden voor 4 april. 

- Voorlopig behouden we het scherm zoals vorig jaar. Kan ter plekke nog groter gemaakt 

worden. 

- WC’s worden besteld door Geluwe, alsook een 100-tal stoelen (idem vorig jaar) 

Klopt toch toch, Pieter Verbrugghe? 

- Pietje bestelt pistolets en croissants + zakjes en gaat ze afhalen. 



- Catering wordt besteld door Arne. Waar worden de vaten bier besteld? 

Kaas en hesp ontbijt, soep, vlees + saus + slaatjes/pasta (+kommetjes) + cava ipv witte wijn (+ 

cavaglazen) + extra frisdrank/water 

- Frieten: Tom, Jef Desmedt en Arne gaan die donderdag voordien afhalen. 

- Poncho: Kurt vraagt na. 

- Aanpassing prijs van de petten: 10 € ipv 15 € 

- Katleen maakt prijsaffiches – prijs idem vorig jaar 

- Prijzen schijt-je-rijk: 

Zwart-wit foto Roubaix vorig jaar, Uitnodiging etentje Jasperge-zondag, truitje/drinkbus 

gesigneerd door Jasper, hoodie uit Fanshop 

- Personeel? Roel doet frituur… doet hij dat alleen? 

- Wie staat er achter de tap? 

- Tom antwoordt aan de mannen van Wilrijk en de groep vrijgezellen dat we ter plaatse enkel 

leden toelaten. 

- Geluwe moet de gedragscode krijgen en voorlezen op de bus! 

-  

 

Lijst mee te nemen 

Tifo, nieuwe spandoek Fandag, vlaggen, Duct Tape, strapkes, vuilzakken, asbakken, stiften voor 

drankkaarten af te strepen, drankkaarten, geplastificeerde bonnetjes (foto Jasper) Katleen en Kurt hebben 

er nog, Katleen zorgt voor wisselgeld, Katleen zorgt voor affiches/prijslijsten, kartonnen Jappe? 

WC-benodigdheden zoals wc papier 

mogelijkheid handen wassen: Kurt 

 

Taakverdeling dag zelf 

Kassa: Jorien en Pietje zijn zus??? 

Fanshop: Katleen en …. 

Verantwoordelijke tap: Ann 

WC madam: Arne of chiro van vorig jaar? 

 

 

 

 

Volgende vergadering: woensdag 4 april, 20.00 uur. 

Enveloppekes maken met tattoos en drank- en eetbonnen. 

Kurt koopt nog extra enveloppen. 

 

 

 

Groetjes, 

Katleen. 


