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Verslag AV 9 september 2019 

INTERNE WERKING 

• Verwelkoming 

• Aanwezigheden: Tim Van Gasse, David Egghe, Ann de Vleeschauwer, Timothy 

Verellen, Kristof Finck, Tom Laperre, Katja Orlent, Bart Van Loon, Kris De 

Meulenaer, Peter Van Puyvelde, Lies Lammerant, Tom Laperre, Arne Van Bel en 

Wim Backaert 

• Missie door Jens Van de Velde 

• 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 

• Kalender RvB 

o Puntjes voor op AV agenda? Graag doorgeven naar rvb@jciwaasland.be. 

• Kalender Varia’s 

o BIB Gourmand 

o President’s dinner, meer info volgt 

o JCI Night 27/06, organisatie door Tim VG 

• Bart Van Loon 

o Lid van 2 afdelingen: kan in principe.  

o Wou open communiceren naar Waasland na contact met Marc Verbraecken 

en Tim Van Gasse. 

o Ze vonden geen volk voor RvB in Antwerpen, dus zal gaan helpen als 

penning. 

o Wil zijn engagement bij JCI Waasland wel aangaan. 

o Opmerkingen: 

▪ RvB is reeds gevraagd geweest voor JCI Waasland, waarom dan wel 

bij Antwerpen? 

▪ Discretie tussen beiden afdelingen. Ideeën die doorgesproken 

worden. 

• Kan ook positieve uitstraling naar buitenwereld zijn als het 

over verleden activiteiten zijn. 

• Zeker niet de bedoeling om toekomstige initiatieven door te 

spreken. 

http://www.jciwaasland.be/
mailto:rvb@jciwaasland.be
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▪ Sammy – Ondersteunen van commissies? 

• Dat engagement blijft zeker bestaan 

• Opleidingen 

o Ontdek je drijfveren:  

▪ 4 inschrijvingen. 

▪ Kristof Finck wilt inschrijven. 

▪ Timothy Verellen deelt via verschillende media. 

▪ 17/9 om 19u30 bij Dombrecht 

o JCI Wegwijs 

▪ Gratis voor Waaslanders, €15 voor niet Waaslanders 

▪ Jens schrijft in. 

▪ 10/10 om 19u30 bij Balls & Glory 

▪ Om te kunnen pinnen in december. 

▪ Veerle communiceert budgetten volgende AV 

o JCI Presenter 

▪ Uitverkocht. 

▪ 26/10 bij Aviniti. 

▪ €60 voor leden en €90 voor niet-leden. 

o Vraag aan Veerle om bevestigingen uit te sturen. 

• JCI Connect 

o 18/11  cocktailworkshop (locatie te bespreken) 

o 9/3 Hockey initiatie (locatie te bespreken) 

• Geen nieuwe kandidaatleden, we hebben nu wel 9 kandidaatleden die na de 

Wegwijs gepind kunnen worden in December 

• Financiën (David Egghe) 

o Stand van de rekening: €10427,80 

o Uitgaande facturen: €1549,00 (€440 van Jeffrey Piessens) 

o Inkomende facturen: €0 

o Afspraken: 

▪ Vervaldatum vanaf nu 30 dagen. 

▪ Na 60 dagen worden openstaande facturen op AV getoond worden. 

▪ Inkomende facturen (dus uitgaven) worden eerst besproken via 

budget op AV. 

▪ Facturen bezorgen bij penningmeester: 

penningmeester@jciwaasland.be. 

▪ Alle facturen moeten vertrekken vanuit Octopus om alle facturen 

correct op te maken en er voor te zorgen dat dit opgevolgd kan 

worden. Ook de facturen die verstuurd moeten worden vanuit de 

commissie. Commissiedirecteur in CC. 

o Wat met Jeffrey Piessens? 

▪ Aangetekend schrijven wordt opgesteld, adres is gekend 

▪ Volgende stappen worden hierna genomen. Te bekijken met de 

specialisten uit de afdeling. 

• Communicatiestrategie (Timothy Verellen) 

o Structuur brengen bij de communicatie, kijken hoe we dit kunnen 

automatiseren en plannen. 

http://www.jciwaasland.be/
mailto:penningmeester@jciwaasland.be
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o Belangrijk om continuïteit te bewaren, bijvoorbeeld gebruik van Mailchimp. 

o Dropbox: 

▪ Niet iedereen kan hier aan door te weinig opslagruimte. 

▪ Mogelijk alternatief: Teams van Office 365 

o LinkedIn 

▪ Niemand is beheerder? Ook Jeffrey Piessens niet. Hopelijk 

antwoord van LinkedIn 

▪ Ook voor ledenaangroei 

o Communicatie vanuit commissie 

▪ Budget voor advertising 

▪ Timing voor allerhande communicatie wordt opgevraagd door 

Timothy Verellen. 

• IT (Wim Backaert) 

o Andere foto en lettertype voor pop-up 

o Documentenplatform en ledenplatform? 

o Privacy: GDPR-issues? Verborgen zetten? Keuze “alleen ik, alleen leden, 

iedereen” overal laten terugkomen? 

o Vraag voor fotoshoot bij JCI voor mooie profielfoto’s 

o Profiel ook voor oud-leden, senatoren, PP? 

• Werkgroepen 

o Financiën is afgerond en overgedragen naar David Egghe 

o Werkgroep legal? Nieuwe vzw-wetgeving, UBO-register, Statuten en RIO. 

▪ Kristof Finck (RIO en statuten), Tim Van Gasse 

(vertegenwoordiging RvB), Tom Laperre (UBO-register) en Katja 

Orlent (VZW-wetgeving) kandidaat. 

▪ Kristof Finck trekt de werkgroep om momenten af te spreken. 

 

COMMISSIEWERKING 

• Presentaties afhankelijk van het moment: 

o 1 Voorlopig concept en ideeën 

o 2 Definitief concept en eerste inschatting budget 

o 3 Wijzigingen budget, concept en inschatting van planning 

o 4 Samenvatting, definitief budget en definitieve planning 

o 5 Post-event (round-up), evaluatie, balans, lessons learned 

• Matrix:  

 

 

http://www.jciwaasland.be/
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o Momenten van presenteren integreren op de site? 

• Kerstmarkt ‘19 

o Filip Vermeulen (directeur), Dennis Van de Velde, Katja Orlent, Michiel 

Robyn, Tatiana Vermeir, Kris De Meulenaer 

o Presentatie 2: 

▪ Bier, jenever, glühwein, choco chino 

• Is het ingediend met bier? Of met Karmeliet? 

▪ Spitburger deluxe 

• Is dit niet te moeilijk en complex?  

• Wat als Filip nu zelf niet komt? 

▪ Concept: er mag niet zo veel. Er wordt vroeger gesloten (volgens de 

site) 

▪ Wanneer het goedgekeurd wordt, weten we nog niet. 

▪ Budget wordt volgende AV gepland 

• OVJO ’19 (Sammy Vandevelde) 

o Sammy Vandevelde (directeur). 

o 1 meeting gehad. 

o Audi garage Mertens in Lokeren (contractueel ondertekend) 

▪ Zullen E-tron promoten 

▪ Veel parking 

o Budget 

▪ €50 uitgegeven voor de site (Timothy Verellen is hier mee bezig) 

o Partners en kandidaten worden binnenkort aangeschreven 

o Waarschijnlijk nieuwe bank (eentje die wel wil sponsoren) 

o Grote finale gaat door in Leuven (nog geen datum) 

o Dossieraanvraag bij Oost-Vlaanderen 

o Op schema 

o Korte summary opstellen voor op www.jciwaasland.be 

• ABNN ’20 (Tom Laperre) 

o Tom Laperre (directeur), Xavier Waterinckx, Lies Lammerant, Bart Van 

Loon, Peter Van Puyvelde 

o Nieuwe commissieleden nog nodig! Yannis Horemans?  

• Tuttenboom ’20  

o Wie trekt en wie volgt? 

o In december geen commissie? Dan gaan we naar stad met de melding dat 

we het niet meer kunnen verderzetten. 

o Organisatie vanuit RvB is geen optie meer. 

o Concept van Tuttenboom heeft nog draagvlak binnen AV (9/14) 

• Vlaams Congres ‘21 

o Timothy Verellen (directeur) Veerle Van Raemdonck, Arne Van Bel, 

Sammy Vandevelde, Kristof Finck, Ann De Vleeschauwer 

o Eerste presentative in December ‘19 

• Nieuwe ideeën: 

o In 2 categorieën: event en brandingproduct 

o Brainstormavond op café (Timothy Verellen neemt initiatief) 

o Sportwedstrijd (volleybal), Afterwork, JCI Bier, JCI Weekend 

http://www.jciwaasland.be/
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o Beslissing wordt genomen op de brainstorm 

o Iedereen had wel interesse, Timothy stelt 2 data voor (op verschillende 

dagen).  

 

VARIA 

• AV JCI Vlaanderen in JCI Aalst (office center) 20/9 om 19u. 

o Wie gaat mee met Tim Van Gasse? Tim zorgt voor carpooling 

o Parallel circuit met een spreekster voor een klein bedrag 

o Feedback wordt achteraf voorzien 

• JCI Kalender 

o 27-29/9  Nationaal congres Skyhigh in Sint-Truiden 

o 12/10  Open Vormingsdag (Thomas More, Lier) 

o 9-11/11 TIF Train-To-Trainweekend (Gent) 

• Sociale kalender wordt ingepalmd door de Heer Yannick De Waele en Mevrouw 

Charlotte De Waele 

o Modeshows bij de vleet 

• Rondvraag 

o Whatsapp-groep: te veel crap. Nieuwe groep voor de officiële 

communicatie. JCI official 

o Jens is 2e maal vader geworden, probeert engagement vol te houden. 

Belangrijker: geeft er wel eentje! 

o Cadeautjes voor de sponsors van ABNN. 

o 6 juni 2020 gaat het Vlaams Congres door in Oostende 

▪ Ontbijt te voorzien door JCI Waasland (met Waaslandse producten) 

o Pluim op de hoed van Yannick De Waele voor de mooie site 

o Waar zijn de pinnetjes? 

▪ Vosjes: Sammy Vandevelde, Lies Lammerant 

▪ JCI pin: Sammy Vandevelde, Bart Van Loon, Katja Orlent 

▪ Transparant spaarvarken wordt geïnstalleerd. 1 euro penalty. De pot 

wordt opgedronken einde werkingsjaar. 

o Kledij: Kristof Finck heeft graag de kledij, zeker voor het NCN. 

o Drankjetons – systeem. Jetons kopen bij de kas voor de AV.  

▪ 2e jetons nodig dan wel voor de commissies 

▪ Verschillende waarde voor beiden. 

o Tim Van Gasse trouwt september 2021!! Hij wordt geringd. 

 

http://www.jciwaasland.be/

