
VERSLAG VERGADERING JSFC 

donderdag 10 januari 2019 

 

AANWEZIG: Arne, Kurt, Tom, Koen, Bart, Ann en Katleen  

AFWEZIG: Pietje, Jukke en Yvan 

 

 

AGENDAPUNTEN: 

 

 

Blokkering bankrekening: 

- De rekening is tijdelijk geblokkeerd omdat de ‘uiteindelijke begunstigde’ niet gekend is. We doen er 

alles aan om dit in orde te maken. Voorlopig kunnen er geen betalingen uitgevoerd worden. Dus 

Bussen Van Aerschot zal nog even moeten wachten op hun geld. 

- Waarschijnlijk gaan we (later) de volmacht van Arne annuleren. 

 

Reacties op verslag Geluwe: 

- Préseizoensdrink: Uiteraard mogen jullie ook een dergelijke activiteit organiseren. We bieden jullie 

10.00 € per persoon aan om de kosten te dekken. 

- De Stuyvan zal beschikbaar zijn met Gent-Wevelgem. 

Er bestaat een kans dat we zelfs de avond voordien al afzakken naar Geluwe. 

- Verduidelijking bankrekening: kosten van de belettering Stuyvan zijn eraf gegaan, en er hebben nog 

niet veel sponsors gestort. 

- Het drankverbruik tijdens de vergaderingen wordt vergoed door de fanclub. Pieter, hiervoor neem 

je best eens contact op met Arne om te verduidelijken hoe dit geregeld wordt.  

 

Opvolging sponsoring: 

- Er zijn enkele stortingen binnen. Pieter, jouw factuur is onderweg. 

Fanshop – Jasper Stuyven kousen 

- Zeer leuk ideetje, maar wie gaat dat dragen? Voorlopig nog niet bestellen. 

 

Préseizoensdrink Wijgmaal – zondag middag 17 februari 

- Arne zal niet aanwezig zijn!  

- Katleen en Ann zorgen voor de inkopen (Colruyt) kaas (100 g pp), stokbrood, botertjes, wijn/bier, 

noten, druiven, …  

Nu we gebruik maken van Trooper, kunnen we beter de aankopen doen via Collect & Go! 

- Technische bijstand: Roel 0489/25.07.31 



- Arne neemt nog contact op met de vertegenwoordigers van Kwaremont en/of Filou met de vraag 

om te sponsoren. 

- Gratis voor leden. Inschrijven verplicht. Koen volgt de inschrijvingen op. 

- We hebben eerder eens een fotoreportage van het voorbije jaar van Jasper laten zien. Kunnen we 

dit nog eens doen? Hoe projecteren? (Tom zijn tv die we toen gebruikt hebben, is stuk) 

 

Lidkaarten 

- De prachtige lidkaarten zijn binnen! 

- De inschrijvingen kunnen beginnen… 

- Tom volgt de inschrijvingen via de website op en Katleen controleert de betalingen en verstuurt de 

lidkaarten (incl. 1 grote en 1 kleine ronde sticker). 

 

Trooper 

- Is ondertussen al actief en gebruikt! 

 

Bezoek champagenboer  

- Zit er, wegens tijdgebrek, voorlopig niet in. 

 

 

 

 

 

DATUM VOLGENDE VERGADERING:  woensdag 30 januari 20.00 uur, Café ’t Werrek 

19.00 uur samen eten, 20.00 uur start vergadering! 

 
 

 

Groetjes, 

Katleen 


