Vergadering BSG gtgv 20/10
Aanwezig: Juju, Caro, Tim, Arnaud, Anton, Jan, Lana, Robin, Ilona, Brett, Fanny, Jan, Friso
Geexcuseerd: Nina, Visje, Domi, Gilles, Joeri
Afwezig: Nils, Thibault,

Goedkeuring van het verslag.
-

Goedgekeurd.

Mededelingen voorzitter
-

-

Plaktoestemming PK: Goedgekeurd mits 1 tegenstem.
Campina heeft een heleboel rommel gemaakt in het lokaal. Zij moeten dit zo snel mogelijk
opruimen.
Vat Knutsellocaties: BSG zal dit jaar een vat zetten om de knutselaars te steunen. We zullen
dit vat zetten na vergadering op 27 oktober.
Dominiek zal 15 euro betalen aan het BSG omdat hij te weinig bonnekes heeft uitgedeeld op
het galabal.
Festival van de vrijheid: Als jullie naar een activiteit willen laat dit dan weten aan domi, hij
kan gratis tickets fixen. Donderdag gaan we alvast naar de openingsreceptie. Domi zal later
het uur doorgeven.
Na vergadering gaan we op café.
VRG heeft zijn definitieve sanctie gekregen.
BSG moet van de VUB meer samen zitten de kringen omtrent gedragsregels op activiteiten.
We zullen hier over brainstormen met de andere kringen.

Financiën
-

Penning is niet aanwezig.

St-V
-

-

Medaille: ACE was eerst akkoord maar op het laatste moment hebben ze hun mening
verandert over de bloedvlek. Ze waren echter te laat en de medaille is reeds in productie.
ACE heeft gekozen om zich net als vorig jaar van de medaille te laten halen. We zullen de
medaille uitbrengen met een begeleidend schrijven zodanig dat deze niet verkeerd kan
geïnterpreteerd worden.
Donderdag is er politievergadering. Robin, Ilona en Justine zullen gaan.
Alle kringen hebben een camion dus voorlopig gaat alles goed.

Shop
-

Niets speciaals.

Zaal
-

/

Vrijzinnig Zangfeest
-

Probleem, we hebben te weinig geld voor het zangfeest. Dit komt omdat er vorig jaar te
weinig rekeningen zijn ingediend bij IMD. Robin zal de rekening nakijken waar al het geld
naar toe is. Eventueel zou de shop de kosten kunnen dekken.

MassaCT
-

Het veiligheidsplan is af en we zullen alles indienen tegen de deadline.

Puntje 'Frigo'
-

-

Koninklijkheid: Friso heeft een mailtje terug gekregen. We moeten hiervoor volgende dingen
doen: Bewijzen dat we 50 jaar bestaan, gedetailleerd overzicht van activiteiten van de vorige
5 jaren, Toekomstbeeld, Financiële verslagen, handtekeningen van bestuur. Kortom we
hebben nog veel werk maar dit lukt wel.
Pro-senioren: Nog niet gedaan.

