Vergadering BSG gtgv 13/10
Aanwezigen: Justine, Dominiek, Joeri, Nils, Lana, Jan, Anton, Arnaud, Friso, Ilona, Robin, Gilles
Geëxcuseerd: Thijs, Potluis, Thomas, Tahné, Thibault, Nina, Brett,
Afwezig: Niemand

Verslagen:
Goedgekeurd, Aldus geschiede.

Woordje van de voorzitter:
-

-

We hebben mogelijk in naam van OSB overplakt. Het blijkt dat wij het niet waren maar
Solvay.
VRG: Studentenbeleid heeft een zeer pittige nota geschreven over de inval van VRG. Ze
zouden 1 jaar hun subsidies verliezen en 2 jaar onder toezicht komen van BSG. We doen ons
best om dit naar beneden te krijgen.
Lentefeest: Zou vallen op 20 maart en ze hebben ons gevraagd om weer de bar uit te baten.

Lustrum en oudezakken activiteit:
Volgend jaar is ons lustrum, we bestaan 160 jaar. We zouden in het 2de semester een receptie
organiseren voor alle oud BSG leden. Friso zal het archief contacteren om de oude bestuur lijsten op
te vragen.
Als een vereniging 50 jaar bestaat kan deze blijkbaar de koninklijkheid aanvragen. We zouden dan
het Koninklijk Brussels Studentengenootschap geen taal geen vrijheid worden.

Plaktoestemming Kinneke Baba:
Goedgekeurd.

Financiën:
-

Galabal:

Niet betaald: Thomas.
Verkeerd betaald: Jan op de shoprekening. Foei
-

Cijfers:

Openings TD + Cantus: Winst. +- 600 euro
Lentefeest: +-250 euro winst
-

Weekend:

We zouden 250 betalen met BSG, de rest wordt betaald door iedereen die meegaat. Het weekend
gaat door van 20 tot 22 februari.

St-V: /
Shop:
De shop draait goed. Het nieuwe facebook systeem werkt.

Zaal:
De Jupiler jassen liggen in de AS. Als deze eens open is kunnen jullie je jas ophalen.
Er zijn opmerkingen over de inventarissen in de zaal. Deze zouden niet voldoende accuraat gebeuren.
Het fotoboek zou nog online moeten komen.

Galabal:
Het galabal is uitverkocht. De eerste bussen zouden vertrekken om 18u. De bussen rijden om het
halfuur.

Zangfeest:
-

Het thema is uitgestuurd naar de verenigingen.
De deadline: 19 november moeten de verenigingen de liedjes binnenbrengen.
Norbert zal de affiche maken.
Robin moet naar de bank gaan.

Massacantus:
-

Voor licht en geluid werken we samen met JT-events.
Tegen begin november moet team massacantus het veiligheidsplan opstellen zodat dit kan
ingediend worden.
Team massacantus zit samen donderdag 22 oktober om 16u30

