BSG gtgv vergadering 10/11/15
Aanwezigen: Caro, Dominiek, Lana, Anton, Thibault, Ilona, Nina, Thijs, Arnaud, Justine, Jan, Joeri,
Gilles, Tahné, Brett
Geëxcuseerd: Robin, Thomas, Nils, Fanny
Afwezig: Rest

Mededelingen van de voorzitter:
-

-

Plaktoestemming WUK: Goedgekeurd
Plaktoestemming zangfeest: Goedgekeurd
Studentenraad heeft een dossier opgesteld om de subsidieverdeling aan te passen. De
bedoeling is om de subsidies voor de studentikoze activiteiten te verlagen. We gaan hier
uiteraard niet mee akkoord en proberen dit tegen te houden. Dit is een bevoegdheid van de
oud-voorzitters van het BSG en niet van studentraad. Het is een beetje achterbaks dat ze op
deze manier onze bevoegdheden proberen te omzeilen. Wil iedereen een keer de
subsidieverdeling (te vinden op de site) doornemen en eventuele opmerkingen doorgeven
aan Dominiek.

Financieën:
-

-

De drank verdwijnt zeer snel uit de frigo in tegenstelling tot de stijging van het aantal
streepjes. Gelieve jullie drank op te schrijven en geen drank onbetaald te nemen. Let ook op
volk dat je meepakt.
PKC: De overdracht van de lokaalopkuis is overgebracht op de pkc 3 (eindelijk) in plaats van
onze eigen pkc.
Betaal jullie poef!

ST-V:
Delegeren:
-

Arnaud: inventaris maken van handschoenen, vestjes, deurbellen, batterijen
Joeri: Voorziet ontbijt voor vice’s, BSG, etc. (50 man) (koeken, koffie, fruitsap,…)
Joeri: Verantwoordelijk voor de Walkies: contracten maken.
Robin: kijken voor de kringen bij de VZW te krijgen
Ilona: 14 paneau stop bestellen
Domi: Fixt brandblusser
Thijs: Heb jij de inventaris van vorig jaar nog en kun je 1 opstellen voor vorig jaar.
Domi: Spammen kringen
Friso: Brico materiaal gaan halen om pannelen te kunnen bevestigen aan de camions (evt.
Aan Djoef vragen) Bankkaart bij Domi of joeri
Lees allemaal het verslag van het Vice-convent en bekijk de powerpoint.

-

Help mee tot als alles klaar is. Zo zijn we het snelst klaar.
Dinsdag 17 Nov: Veiligheidsmeeting
Volgende week allemaal op vergadering: alles wordt dan uitgelegd.
Bij vragen kunnen jullie JUJU steeds stalken
Fondue: 19 nov 19u30: afspraak aant lokaal 18u45
18 Nov 17u30 herdenking aan plattesteen.

Shop
-

Marc deumer heeft beloofd dat de klakken op tijd hier zullen zijn.
Keps heeft gevraagd wanneer ze om hun spullen kunnen komen.
We hebben een grote bestelling gedaan bij deumer.

Zaal:
-

Facultair convent heeft vergeten vaten te bestellen.
Alle bestelling van ST-V zijn in orde.
Der zijn een paar dingen kapot: Buitendeur, Deur DJ, …
Konijnen: hou de bureau vrij

Zangfeest:
-

We zouden een budget van 3000 voorzien voor het zangfeest
Merchandise is in orde
Bus voor Jette is geregeld

