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Verslag AV 18 november 2019 

INTERNE WERKING 
• Verwelkoming 
• Tour de table in combinatie met cocktailworkshop 
• Aanwezigheden 
• Missie door genodigde Marc Verbraecke 
• Kalender AV’s: 

o 9/9 Puyenbeke 
o 14/10 ’t Centerken 
o 18/11 Brass Monkey (Connect) 
o 16/12 Puyenbeke 
o 13/1 Puyenbeke 
o 10/2 Sack Zelfbouw 
o 9/3 Extern (Connect) 
o 20/4 Puyenbeke 
o 11/5 Verhofstede (mogelijks buiten) 
o 8/6  Puyenbeke 

• Verslag vorige AV: vetgedrukte commissiedirecteurs? 
• Volgende connect: hockey-initiatie bij Temse wordt nagevraagd door Ann, Michiel 

kan eventueel ook back-up een deurtje openen. 
• Opleidingen: 

o JCI Presenter: 
 Bij Avinity – Karma’s a bitch… 
 Wrap-up door David: leren een krachtige presentatie neer te zetten 

o Train-2-Train: 
 Presenter is goeie basis voor presenteren 
 Train-2-train leert technieken aan om een groep aan te spreken en 

mee te nemen in een presentatie 
 Perfecte toepassing door Sammy ���� 
 Sammy, Kristof en Timothy willen graag een kleine korte training 

geven op een AV rond een bepaald thema – leuk idee 
 Waasland sloot uiteraard telkens bartime af 

o Wereldhandelsspel 
 Is opleiding voor voorjaar 2020 
 Indien interesse? Zeker interesse, kan misschien (bij voorkeur) ook 

op een avond. 
 Een spel rond wereldhandel – onderhandelen 

• Financiën: 
o +/- €10000 op de rekeningen 
o Bijna alles is bijgewerkt en in orde 

• Werkgroep Legal: 

http://www.jciwaasland.be/
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o UBO-register is ingevuld 
o ING zou samenwerking met JCI Waasland opzeggen, maar wordt intussen 

opgelost door Yannick – administratief drempeltje 
o RIO wordt aangeleverd door JCI Vlaanderen in voorjaar 2020 

 
COMMISSIEWERKING 
• Matrix:  

 

 
• Kerstmarkt ‘19 

o Filip Vermeulen (directeur) 
 Karmeliet blijft, Stella wordt geserveerd, voor de rest idem vorige 

jaren. Komt van bij Fontana. 
 De jevener komt van bij Pijl (Burcht): 

• 5 smaken – er wordt geopperd om meerdere aan te bieden 
• Offertes zijn binnen 
• Bewust beperkt in aantal om niet te veel flessen open te 

hebben 
 Gluhwein komt uit Hanos 
 Spitburger: hopen op meer succes 

o Prijzen  
 Moeten nog afgecheckt worden met de stad. 
 Intern reglement zal Filip zeker nog meer in detail bekijken 

o Sponsorships: 
 Wordt binnenkort beslist hoe dit in zijn werk kan gaan. 
 Scherm in de chalet 
 Iedereen graag meezoeken 
 Logo’s naar Kris doorsturen aub! 

o Aankleding: 
 Welk materiaal is er? Wordt opgehaald 
 Scherm komt van Tim 

o Hoe gaan we “poefen”? 
 Systeem is noodzakelijk 
 Kaarten van ABNN zou nog kunnen gebruikt worden 

o Iemand die verantwoordelijk moet zijn voor de kas telkens ’s avonds 
 Filip regelt dit 

o Werklijst gaat rond 

http://www.jciwaasland.be/
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• ABNN 
o Bij afwezigheid van de gehele commissie (buiten Ann en Arne) brengt Ann 

ABNN 
o 15 mei 2020 – locatie TBD (audi Mertens?) 
o Keynote speaker: Jürgen Ingels (indrukwekkend CV en palmares) 
o Eventueel in combinatie met panelgesprek en/of side-events 
o Er hangt wel wat af van sponsorpakketten (€1000 voor Ingels, die voor zijn 

scale-ups), deze worden nu herbekeken en komen waarschijnlijk volgende 
AV 

o Geen early bird – ticketprijs ligt min of meer vast, wordt gefinaliseerd 
o Moderator wordt misschien wel in overweging genomen 
o Algemeen positief gevoel – verslag wordt ook telkens doorgestuurd naar 

voorzitter 
• Tuttenboom  

o Davy (commissiedirecteur) met Katja, Charlotte. Wie nog? 
o 17 mei aan de Tuttenboom 
o Concept 

 Goodiebag in ruil voor de tut 
 Verplichte activiteiten 
 Behoud van populaire randanimatie 
 Mensen lokken door communicatie naar doelgroep 
 Verder communicatie via alle (sociale) media 
 Flyers laten maken (in samenwerking met sponsors) 
 Bediening op terras 
 Prijzen afstemmen met andere kramen 
 “kinderboerderij”? 
 Voeding/drank, verschillende mogelijkheden worden bekeken 
 Wat met het afgebroken tuttenhuisje? 

o RVB is aangenaam verrast en daarbij nog anderen 
• Kunstveiling 

o Yannick (commissiedirecteur), Bart, Eric en Tom 
o Eind maart – eind april (rond paasvakantie) mogelijks in abdij Roosenberg 

Waasmunster 
o Doel: 

 Geld inzamelen voor goede doelen 
 Naamsbekendheid van JCI Waasland 

o Concept: 
 Vrijdag, zaterdag expositie van kunst (door goede doelen en 

kunstenaars) 
 Thema De Vos Reynaert 
 Zaterdagavond diner 
 Online en ter plaatse verkoop 

o Goede doelen en kunstenaars mogen doorgestuurd worden naar Yannick 
o Misschien een stukje familie-event aan koppelen? (kunst workshop voor 

kinderen?) 
o Kasteel Wissekerke in Bazel kan back-up zijn 

http://www.jciwaasland.be/


 

Pagina 4 van 4                      Junior Chamber International Waasland 
 Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs 

 
JCI Waasland VZW, Driekoningen 2, 9100 Sint-Niklaas, Belgium  

Website: www.jciwaasland.be 

• Vlaams Congres 2021 
o Door Sammy bij afwezigheid van Timothy 
o Juni 2021 in ruim Sint-Niklaas 

 Locaties voor zaterdag (opleidingen) in scholen (Odysee,…) 
 Foyer? ’t Fabriek? King George? Bauhuis voor gala. Proberen in de 

stationsbuurt te blijven? 
o Thema magie in de breedste zin van het woord 

 Veel zien en veel te doen 
o Naam wordt verder gezocht 
o Ontbijt voor dit jaar wordt ook gegeven door JCI Waasland, aankleding 

wordt bedacht. 
o Bedrijfsbezoeken worden nog gezocht 
o Prijscalculatie zal snel nodig zijn 
o Langs achter wordt alles al geregeld. Langs voor komt nog.  

 
VARIA 
• Vlaams Congres 

o Zijn er al geïnteresseerden zodat we misschien al een package deal kunnen 
sluiten volgend jaar? Al 11 geïnteresseerden al dan niet met partner 

o Dagprogramma wordt terugbetaald indien aanwezig. 
o Overnachting wordt bekeken. 

• JCI kalender 
o Flac – inschrijvingen zijn afgesloten, David heeft kandidatuur ingediend. 
o Europees Congres komt binnenkort op de AV-agenda door Glenda 
o Nationaal congres – TBD 

• Sociale kalender 
o Kerstmarkt op welgeteld 13, 14 en 15 december!!! Niet op 16 december ���� 
o 21 december kerstmarkt in Belsele – de zatste van het Waasland 

• Commissieleden voor tuttenboom zijn zeker welkom! 
• Arne bedankt voor de workshop! €15 aan David aub ���� 
• Als buitenstaander leuk om te ervaren dat JCI lokale ondernemers steunt – dixit 

Xavier 
• Werknemerslijst voor kerstmarkt wordt nogmaals doorgegeven 
• TIF-portefeuille is vervangen door congres-portefeuille door gebrek aan gebruik er 

van.  
• JCI Wine & dine met Sepi en Dennis. Wordt aan gewerkt. 
• RSVP op de site werkt ���� 
• De voorzitter werkt aan zijn dyslexie ���� 

 

http://www.jciwaasland.be/

