Vergadering 6/10/2015 BSG gtgv
Aanwezigen: Domi, Visje, Justine, Lana, Nina, Robin, Gilles, Arnaud, Ilona, Joeri,
Geexcuseerd: Caro, Nils, Anton, Jan, Tim, Thibault, Brett
Afwezig: Tahné, Thomas,

Goedkeuring vorig verslag
Niemand heeft het gelezen  nog niet goedgekeurd.

mededeling voorzitter
-

-

Spel zonder grenzen: Er is een schachtin gewond geraakt en er zou misschien een klacht
ingediend worden bij de politie. We weten niet echt veel en houden jullie op de hoogte.
Indien de pers of iemand anders contact hieromtrent met je opneemt, verwijs deze dan door
naar Dominiek.
Friso van PK wilt bij BSG komen. 1 onthouding 13 voor: goedgekeurd.
VRG zou een sanctie krijgen van de Vub wegens verscheidene klachten van studenten.

Financiën
-

Joeri moet nog naar de bank. Als dit gedaan is kan hij definitieve cijfers geven over
openingsTD

-

De rekeningnummers zijn online gepost dus iedereen kan zijn poef betalen.

-

Joeri zorgt voor een overzicht van alle cijfers van de activiteiten tegen volgende week.

-

UVV zou misschien 1 van de tafels op het galabal betalen. Waardoor de prijs drastisch zou
dalen.

St-V
-

De aanvraag is volledig binnengebracht bij stad Brussel.

-

13 oktober om 10u is er vergadering met de ulb.

-

22 oktober om 11u vergadering met de politie.

-

ULB wilt dat we per se met visit brussels samenwerken. We gaan op de vergadering met de
politie spreken met visit Brussels.

-

12 oktober 6u vice-convent

Shop
-

Er is een doos met pinnekes gestolen op kick off. Hierdoor zijn er momenteel geen dieren
meer te koop in de shop.

-

Als er mensen nog merchandise nodig hebben kunnen deze jullie bestellen bij Lana.

-

Zorg voor vaste openingsuren.

-

Site moet aangepast worden

Zaal
-

Slot binnendeur is hersteld.

-

Visje gaat Jupiler stalken voor de jassen zodat we deze binnenkort krijgen.

Promo Galabal
Lana, Moeykens: Woensdag
Gilles : donderdag
Nina, visje : guido’s op donderdag

Zangfeest
-

Er wordt vrijdag een officiële aankondiging gedaan om het thema bekend te maken.

