
VERSLAG VERGADERING JSFC 

woensdag 5 december 2018 

 

AANWEZIG: Arne, Kurt, Tom, Koen, Bart, Katleen & Ivan (papa van Jukke) 

VERONTSCHULDIGD: Ann, Pietje & Jukke 

 

AGENDAPUNTEN: 

 

Nieuwe toetreding tot denktank: 

- Ivan, vader van Jukke treedt officieus bij tot het bestuur/denktank (wordt niet gepubliceerd in het 

staatsblad) 

 

Financiën: 

- Momenteel staat er 2200 € op de rekening 

- Facturen sponsoring liggen klaar: 6 facturen x 300 € = 1.800 € 

 

Openstaande facturen busmaatschappij: 

- Busmaatschappij Van Aerschot heeft 2 openstaande facturen doorgestuurd van in 2015 en 2016 

- Volgens de boekhouder zijn deze niet betaald 

- Het gaat over 959 € 

- Gaan dus nog betaald worden door ons 

 

Sponsoring Stuyvan: 

- Gewone sponsors: 300 € per seizoen 

- Sponsors ramen: 500 € 

- Sponsorpakketten (tot aan WK): 

Gewone sponsors: 600 € voor 3 seizoenen (2 + 1 gratis) incl. 2 lidkaarten (tww 30 € per seizoen) 

Sponsors ramen: 1000 € incl. 2 lidkaarten 

- Alle sponsors worden ook vermeld op de nieuwsbrief (logo) 

- Hugo Boss: Gert-Jan is gestopt met de winkel, is dus geen sponsor meer 

- Factuur van Hugo Boss nog steeds niet ontvangen. Ik heb ook nog een hemdje besteld bij Gert-Jan, 

maar nog niets ontvangen. 

Trooper: 

- Tom zoek uit hoe het werkt. En of er geen spam binnenkomt. 

 

Champagenboer Daniel Etienne: 

- Sponsor? 

- Eens ter plaatse gaan om samenwerking te bespreken. (ergens in januari of februari) 



Katleen zoekt datum uit. Wie wil er mee? 

 

WK 2021: 

- Vergaderen op verplaatsing. 

Volgende vergadering: Café Sport, donderdag 10 januari 2019, 20.00 uur. Bart of Katleen brengt 

betaalkaart mee! 

- Arne heeft reeds contacten gelegd over de politieke partijgrenzen heen. (CD&V en Groen) 

Budget tegen WK bijeen sparen om te gebruiken voor reclame, bekendheid, … VB. Vlaggen en 

vlaggenmasten aankopen. Kunnen de Leuvense scholen hierin betrokken worden. VB. ontwerpen 

van vlaggen/vlaggenmasten, …  

 

Lidkaarten 2019: 

- lidkaarten type ‘bankkaart’ is onderweg. 

 

Préseizoensdrink: 

- Zaterdag 2 februari 2019, vanaf 19.00u. Wellicht weer kaas en wijn. 

Met inschrijvingen. Gratis voor leden? Mogelijkheid om lidkaart te vernieuwen. 

Arne zorgt voor de inkopen. 

 

Messenger: 

- ‘agendapunten’ mag ook gebruikt worden voor punten die beslist moeten worden. 

 

Varia: 

- Lid vernieuwen: Piet Vander Waeren- Haasrode (loodgieter). Arne brengt dit in orde. Tom 

ondersteunt. 

 

 

 

 

Volgende bestuursvergadering: donderdag 10 januari 2019, 20.00 uur, Café Sport! 

Préseizoensdrink: zaterdag 2 februari, vanaf 19.00 uur. 

Eetentje bestuur: zaterdag 16 maart , 19.00 uur Aarschot (Kombinné). 
 

 

 

 

 

 

 

Sergeys.franssens@telenet.be 

 

 

Katleen 

mailto:Sergeys.franssens@telenet.be

