
VERSLAG VERGADERING JSFC 

maandag 4 juni 2018 

 

AANWEZIG: Arne, Tom, Ann, Katleen 

VERONTSCHULDIGD: Kurt, Koen, Bart, Pietje & Jukke 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. JASPERGEZONDAG 
Het is een heel leuk concept, dat door veel mensen geapprecieerd wordt. 

Maar vraagt veel voorbereiding! Het is ook hard werken op de dag zelf. Het werk komt ook vaak op 

dezelfde personen terecht. Het keukenpersoneel heeft ons 575€ gekost. 

Voor deze formule kunnen we niet zonder extra (keuken-) personeel. 

De hulp aan de bar (papa Katleen) was welgekomen. 

1200 € opbrengst. Is dit de moeite? 

 

2. BK 
Er is een bus besteld voor 50 personen. Hoe krijgen we die vol? 

Leden: gratis. Niet-leden: 10 €. 

Er is nog frisdrank en bier over om te verkopen op de bus aan 2 €. Eventueel ook cava en rosé.  

Inschrijven voor woensdag 20 juni. 

Start koers om 11u45, finish rond 16u30. Er zijn 13 rondes van 17,2km. 

We verzamelen om 8.40 uur en vertrekken om 9.00 uur.  

Bij terugkomst delen we ijsjes uit in het café. (overschot Jaspergezondag) 

Wie van het bestuur gaat mee? Katleen en Ann. Arne gaat waarschijnlijk met de Stuyvan. 

Kurt en Tom gaan niet. Laten de anderen ook nog iets weten aub? 

Geluwe mag, indien ze een bus volkrijgen, ook een bus inleggen.  

 

3. TDF 
Geluwe heeft de vraag gesteld of we iets organiseren. 

We denken zeker niet aan een groots evenement, maar misschien iets kleins, en een tv-scherm, via 

tv-Vlaanderen van de Stuyvan. 

De finale is dezelfde als Parijs-Roubaix. Dus Jasper passeert weer in ‘zijn’ bocht! 
Contact opnemen met de boer? Om eventueel avond voordien daar te overnachten. 

Eventueel zorgen we wel voor vervoer. 

 

4. STUYVAN 
Is binnen om te beplakken. Deze wordt bijna volledig betaald door sponsoring, en de rekening van 

Absoluut gaat ook meevallen. 

 

5. UITBEREIDING DENKTANK - VRIJWILLIGERS 
We moeten binnenkort eens een extra vergadering inlassen over de betalende werkkrachten waar 

we beroep op doen voor onze activiteiten. Vrijwilligers? Betalend? 

 



Jorien en haar vriendin krijgen elk nog 50 € voor de bemanning van de kassa in Roubaix. 

 

 

Groetjes! 

Katleen. 


