BSG gtgv vergadering 27/10
Aanwezigen: Thibault, Dominiek, Arnaud, Lana, Justine, Gilles, Tim, Jan, Justine, Frisko, Gilles, Joeri,
Dutré, Fanny
Afwezigen: Robin,

Geexcuseerd: Thomas, Tahné, Brett,

Goedkeuring verslag
Goedgekeurd

Mededelingen voorzitter
Plaktoestemmingen:
-

WK duvel, goedgekeurd.

Het vrije podium, goedgekeurd.

Codex studentenverenigingen: Zie codex.

Financiën
-

-

Boekhoudprogramma is zo goed als klaar. Wil iedereen dit een beetje testen zodanig dat we
de bugs eruit kunnen halen. Dit is een hele stap vooruit omdat alles automatisch zou
gebeuren.
We zullen het zangfeest moeten sponseren dit jaar omdat er te weinig budget is. Dit is
irritant maar we kunnen dit gelukkig dragen.

St-V
-

-

We zijn naar de politie geweest. Het verslag staat in de facebookgroep.
De afbraakplaats is goedgekeurd. 1 probleem, wij moeten zelf het volk voorzien om de
splitsing aan te tonen. Justine zal hiervoor een plan maken. We proberen ook om toch nog
versterking te krijgen van de politie.
Donderdag is er visit Brussels vergadering. JUJU, Arnaud en Joeri gaan mee.
De reuzen zijn goedgekeurd.
We moeten nog een systeem uitvinden voor de glasopruiming.
De kringen willen niet sturen om zich aan te sluiten bij de VZW. We zullen ze nog een beetje
stalken hiervoor.
We gaan onze verzekering uitbreiden zodanig dat de verantwoordelijken van de kringen ook
verzekerd zijn. Dit was blijkbaar vorig jaar niet het geval

Shop
-

Schachtenpakketten: Schachtenpakketten zijn besteld.
Er zou misschien een budget komen van de VUB voor nieuwe herbruikbare bekers aan te
kopen.
Opkuis:Er komt een shop opkuis
Online bestellen: Joeri heeft een pagina gemaakt waarmee mensen online zouden kunnen
bestellen. Dit is wel handig om het aantal telefoontjes naar de shop te verminderen.

Zaal
-

Bestellingen voor de camions zijn allemaal binnen.
Solvay heeft weer een box laten springen. Dit wordt deze week nog opgelost.
Konijntjes moeten de WC’s beter controleren.

MassaCT
-

De aanvraag is binnen bij het stad. Als we hierover meer weten dan kunnen we verder doen.
We moeten ACE nog verder contacteren over een eventuele samenwerking.

Lustrum
-

De mail wordt vandaag gestuurd.

