
VERSLAG VERGADERING JSFC 

maandag 27 augustus 2018 

 

AANWEZIG: Arne, Kurt, Tom, Koen, Katleen 

VERONTSCHULDIGD: Ann, Bart, Pietje & Jukke 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. BESTICKERING STUY-VAN 

Niet tevreden over resultaat en het heeft ook veel geld gekost (4.175€, veel meer dan we voorzien 

hadden). De meerkost die ontwerpbureau Absoluut aangerekend heeft, heeft Arne op zich 

genomen. 

 

2. SPONSORING STUY-VAN 
We zouden facturen moeten uitschrijven naar onze sponsors. (300 € per jaar) 

Eerste periode loopt tot einde 2019. 

(Kapblok, All Incloes, Werner van Loo, Combinnee, Atelier Stuyven, Rikske, Café ’t Werrek -> heeft 

al gestort, Beneo heeft ook al gestort, …) 

Bart, hoor jij een bij de boekhouder hoe dit moet gebeuren?  

 

3. GROTE STICKERS 

Zouden we eens grote stickers laten maken met het logo + ‘Jasper Stuyven Fanclub’? 

Deze kunnen op wagens, tenten, … gekleefd worden. We zouden prijs opvragen voor rechthoekige 

stickers (doorzichtige achtergrond) en voor uitgelaserde tekst. 

Arne, ging jij dat doen? 

 

4. FANSHOP 

Fanshop uit te breiden met petjes (max. VP 15 – 20€) , sleutelhangers, ev. andere kleine gadgets 

(VP +/- 5€). Leuke ideetjes meer dan welkom! 

De petjes van degelijke kwaliteit zijn veel te duur. Gaan we terug naar de kwaliteit van de 

voorlaatste levering? Bart, kan jij dat factuur ergens terugvinden? Andere optie: ‘koerspetjes’ (zoals 

die van Kwaremont). 

Katleen gaat enkel vrouwenjassen bestellen en logo erop laten borduren.  

Er is ook vraag naar Marcellekes! 

 

5. KWAREMONT 
Kwaremont heeft gereageerd op de instagrampost over de Fandag Geluwe (Filou). Tom vraagt als 

reactie hierop aan Kwaremont dat de vertegenwoordiger contact wil opnemen met Arne ivm met 

sponsoring Parijs-Roubaix. Arne tapt nu reeds Kwaremont in het café.  

 

6. POESKE SCHERENS – ZONDAG 16.09.2018 
• Tijdens de koers: Fandorp bovenaan de Wijnpers: Stuy-van, tentjes, receptietafeltjes, 

pizzaoventje, fanshop, drankenstand, … 

• Voorlaatste ronde zakken we af naar de aankomst 

• After-Party in Café Allee, waar de cafébaas ons een gratis vat schenkt als Jasper wint !!!! 



We nemen vlaggen en spandoeken mee om op te hangen, op de Wijnpers, maar ook op de brug 

boven de keizersberg/Lüdensheidsingel en in Café Allee. Beneden aan de Wijnpers moet een 

affiche/pijl komen.  

Kunnen we nog eens uitkijken naar de prijs van kleine supportersvlagjes om uit te delen? 

Kurt brengt de Fanshop mee. 

Katleen zorgt voor bonnetjes en zuipkaarten, alsook voor grote, geplastificeerde logo’s om aan de 

tentje op te hangen. 

Katleen brengt de kassa met wisselgeld mee. (In de toekomst bewaren we het wisselgeld in de 

kassa ipv naar de bank te brengen) 

Stiften, stripjes, plakband, … niet vergeten! 

Nonkel Chocolat werd gevraagd om pralines te verkopen en/of reclame te maken. 

Arne zorgt voor reclame in lokale pers, zoals HLN, Leuven Actueel, Rondom, ROBtv, …  

Tom zal wel een evenement op FB aanmaken en nieuwsbrief versturen, niet?  ;-) 

Tom nodigt Geluwe uit, onkosten brandstof/huur busje worden eventueel vergoed. 

 

Kurt en Tom gaan zaterdag Arne helpen met alles klaar te zetten en in te laden. 

Arne, doe jij de inkopen? Dan breng in de bankkaart wel! 

We spreken zondag 10.00 uur, ter plaatse, af voor het opstellen van het fandorp!!!!!! 
Katleen zorgt voor ontbijt. Arne, kan jij voor thermos koffie zorgen? 

 

7. GESIGNEERDE FOTOKAARTEN 
Het zou handig zijn als we enkele gesigneerde fotokaarten zouden hebben. 

Soms is hiervoor via internet vraag naar. 

 

8. ETENTJE 
Wanneer gaan we met het bestuur nog eens samen eten? 
 

 

 

 

 

Volgende vergadering: woensdag 5 september, 20.00 uur 
(zodat Jukke & Pietje er ook bij kunnen zijn)  ☺  

 
 

Groetjes! 

Katleen. 


