BSG gtgv vergadering 8/11/15
Aanwezigen: Robin, Justine, Thijs, Ilona, Joeri, Ilona, Arnaud, Thomas, Brett, Nina,
Geexcuseerd: Fanny, Lana, Anton, Dominiek
Afwezig: De rest

Goedkeuring verslag
Goedgekeurd.

Mededelingen voorzitter
* Plaktoestemming FK Cocktail TD: Goedgekeurd.
* Lokaal: Het is doopperiode, gelieve het menselijk te houden en kuis jullie rommel op
* Eten ST-V: BSG betaald de helft. Alle bestuur betaald dus nog 20€
* Busticketjes ST-V: Als je een busticket pakt en je bent gierig dan kun je hem binnenbrengen bij Joeri. Hij
zal deze dan terug betalen.
* Subsidieverdeling ligt voor voor stuvoraad.
* Guido: we moeten morgen flyeren. 10€ per half uur. Robin en Jan doen de eerste shift om 20 voor 9.
Thijs en Thomas doet de 2e shift K07 om kwart voor 10. Joeri doet de 4e shift om 14u45. Vrijdag gaan
Ilona en Justine om kwart voor 4.

Financiën
-

We staan er financieel goed voor.
Wil iedereen zijn poef betalen.
Het boekhoudprogramma zou volgende week klaar zijn.

St-V
-

Binnen 3 weken waardoor Justine stress heeft.
We zijn naar visit brussels geweest. Het viel reuze mee.
Volgende vice-convent is op 10 november
De grote ST-V veiligheidsbriefing is op dinsdag 17 Nov 18u op de ULB
Woensdag 18 nov om 17u30u aan platte steen voor de herdenking van Anthony
Fondue is definitief besteld

Shop
-

/

Zaal
-

Buitendeur is beschadigt
Luchtpomp is kapot
Er zal binnenkort meer bier aangeboden worden in de zaal. Er wordt nog gediscussieerd over de
prijs

-

Bestelling is gedaan bij JUP voor ST-V
Ze zouden een hefttruck en chauffeur willen voorzien voor de opbouw van de camions.

Vrijzinnig Zangfeest
-

We zijn bezig met de promo te maken.

Massacantus
-

12 april
We wachten af op het antwoord van het stad.

Lustrum
-

Friso is naar het archief geweest; Er moeten nog een aantal BSG’rs meekomen.

