
Verslag vergadering JSFC 

GELUWE 13-02-2019 
Aanwezig : Pieter, Arne, Marijn ,Gaëtan , Jean-François 

Agendapunten: 

Verslag wijgmaal:  

ROUBAIX : 

- Witloofboer : contact onderhouden , niet te zot doen met ‘toegevingen’, nu 

100 euro opslaan, wat volgend jaar ? Goed idee, pralines, Pieter wil gerust 

biermand maken, misschien wel eens afspraak maken indien het slecht weer is 

dat we iets extra willen geven, maar moeten dan binnen kunnen, heeft nu niet 

veel werk met ons, terrein is  mooier bij vertrek dan bij aankomst. 

- Meer volk toelaten , liever niet, enkel leden staat in het verslag ?  

- Gadget, festivalbandje? Of bestaand bandje, Pin met Stuyven logo? 

-  Tatouage 2018 was top, niet te duur gaan , zodat toegangsprijs niet te duur 

zou worden. 

- Indien er personeel vanuit Geluwe  moet komen graag tijdig laten weten , 

chiro of jobstudenten, hoeveel, en welke voorwaarden van betaling, graag 

tegen 1/2maart. 

- Wij bestuur uit Geluwe willen ook gerust een schift meedraaien, maar dan 

graag op voorrand (week) bepalen wat en hoelang, bvb 2 uur tappen of …. 

- Eten? Voor Hamburger of slaatje ook personeel nodig . 

o Frituur uitgeven aan derde en standgeld vragen?, welke was het totale 

aankoop-verbruik-verkoop cijfer in 2018? Misschien met een plaatselijke 

uit Geluwe een voorstel doen ?  

 

- Factuur voor sponsoring S’miske op stuyvan is op weg, gisteren staking was 

niet mee met de post 😉 

- Trooper, gaan we ook gebruiken als we iets bestellen, reeds 40 euro 

- 2x2kg Flandrienkaas , jf neemt 2kg mee zondag. 

- Lidkaarten aan sponsers geven ? alle sponsers? Misschien ze ook eens op een 

van onze evenementen een extra drankje geven ? 

- Filou is ok voor in wijgmaal bij top 10 

- Mutsen zijn besteld , top ! 

-  

Verslag Geluwe :  

LIDKAARTEN : 

- 25 tal verkocht in Geluwe aan de toog  
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PRE SEIZOENSDRINK :  

- Budget 10€/per lid , hebben 40 tal inschrivingen=400€ 

- Data 16/2/2019 van 17-19u. 

- Afzonderlijk gedeelte in het cafe, mooi inkleden. 

- 3 drankbonnetjes /lid: -hapjes,Flandrien kaas, Kipsate, Foie Gras, 

-  Gaëtan en Marijn gaan boodschappen doen om Extra Salami, partysnacks 

chips, nootjes, …. 

- Facturatiegegevens: 

-  Jasper stuyven fanclub, VZW Flahute, Sint-Hadrianusstraat 1,3018 Wijgmaal 

onder nr: BE 0544.745.169 

- Alle leden krijgen 3 drankjetons, alle dranken mag voorkeur Filou, hapjes aan 

tafel brengen , afspraak 16u, alles klaarzetten en helpen in keuken. 

- Jf brengt paspop mee en kartonnen japppe 

- Jf maakte een fotomontage over seizoen  2018 voor op tv, samen met onze 

sponsers en reclame voor het evenement Gent-Wevelgem  

- Posters van Flandrienkaas, stoepbord van Filou, … 

-  

GENT-WEVELGEM  

- Zondag 31/03/2019. 

- Alles reeds ok scherm (Arne), tenten, brouwer en Sabam (Pieter) 

- Afspraak terug met brouwer alles op te halen op Zondag. 

- Hier ook vraagt Pieter aan Filou :  items samen met het Jasper Stuyven logo. 

 QUIZ :  

- Data laten vastleggen op Vrijdag 25 oktober 2019 in zaal Ter Linde, Arne legt 

de zaal vast .  

- 40€/dag *dag ervoor, dag erna opbouw-afbouw 10€ extra. 

- Quiz met varia,  sport en vragen over Jasper Stuyven. 

- Extra medewerkers hiervoor zoeken. 

- Natura Prijzen kunnen we al beginnen zoeken,  

- Binnenkort een facebook event aanmaken als zaal vast ligt. 

 

 

VARIA : 

- Wat met de sponsors Lays en Pepsi Max in Wiigmaal, kan dit ook gebruikt 

worden op evenementen in Geluwe (bvb : chips voor pre seizoensdrink). 

- Is hemd  of polo  ook mogelijk voor bestuur Geluwe ?, (uniformiteit op events) 

- Problemen dat nieuwsbrief niet toekomt, GDPR?  vb Ronny Laporte, Lucas 

Rose, Pieter, Arne …. 
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- Trek Store kortrijk verbouwt hun winkel, samen met JSFC Geluwe willen ze 

een evenement in hun winkel organiseren dit voor de heropening: taart-koffie-

Koers op groot scherm. Milaan Sanremo ? 

- www.spelmaker.be : Een site waar je kan meedoen aan een online pronostiek. 

Inzet €15. Te winnen: de pot of natura prijzen. Meer voor de leute dan iets 

anders. Initiatief van de Kristoff-fanclub. Doen ze al enkele jaren. Inschrijven 

kan vanaf volgende week. 

-  

 

Volgende vergadering Woensdag 13/3/2019.20u  
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