BSG VERGADERING (15/3/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Arnaud Moeykens
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Jeroen Kessels
Mathieu Cambier
Tim Pottillius
Thomas Gerets
Jan Duyck
Mamina Muyldermans
Vincent Mathys
Gilles Gillet
Louise Batsleer
Anton Van Dyck
Wouter Kuijk

Bezoekers:
Otto Cartrysse
Joyce De Gelas
Dominiek Stroo
Geëxcuseerd:
Caro Moreels
Gide Van Cappel
Justine Vansynghel
Yessin Aatache

GOEDKEURING AGENDA
Goedgekeurd

GOEDKEURING VERSLAG
Goedgekeurd

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
-Proficiat met de nieuwe functies
-MC heeft WL 2X overplakt (poster was niet in orde, geen “studentenkaart verplicht”), waarschijnlijk
oplossing met minnelijke schikking
-muizenplaag moet aangepakt worden+ alles opkuisen (zie verder)
-samenwerking met VO. Ze organiseren “vrije nacht” (td) in BSG (21 april), deze samenwerking is
goedgekeurd. Blijkbaar is er geen boeking van de zaal gebeurd

SLEUTELOVERDRACHT
Gebeurd, nog een sleutel voor de zaal moet bijgemaakt worden

BANKREKENINGOVERDRACHT
Donderdag tussen 13u en 14u

VERFSESSIE BSG ZAAL
-Eerste week van paasvakantie: begin maandag tot donderdag.

LENTEOPKUIS LOKAAL
-Zelfde week als verfsessie

LENTEFEEST UVV

-Caro, Domi, Jeroen, Joeri, Thomas en Vincent kunnen helpen (begin 11u, tot ’s avonds). Dit gebeurt
liefst met minimum 6 personen
-morgen(woensdag) is er een briefingmoment, Joeri zal een mail sturen om de belangrijkste zaken op
te sturen

ZAAL
-alarm is nog steeds kapot, de technische dienst antwoordt niet
-vlekken op de vloer

WVDV
Flyeren (naar CCC gaan ):
-16 maart: Jan, Gilles
-18 maart Wouter en Tim
-22maart: Louise en Friso
-24 maart: Ilona en Thomas
Extra mensen per activiteit:
eerste activiteit: Vincent, Arnaud, Mamina
Church of Bacon: Wouter
EHBO, dinsdag: Vincent(voormiddag), Jan(namiddag)
PhiloComedy, woensdag: Arnaud, Tim, Jeroen
donderdag: Thomas (misschien Arnaud), Vincent
Symposium: Anton
Slongsdivanons: Gilles, Joeri
-Bedankt voor de talrijke inschrijvingen voor de yoga!
-Pulls zijn binnen, indien interesse in extra pull, contacteer Anton
-WL heeft nog geen nieuws gegeven over het bakken van spek
-Vragen, contacteer Anton

BESTUURSDINER
-Veel werk in het begin, dus zal wat verlaat worden. Afspraak week na massaCt, 20 april in Amadeo!

FINANCIEN
-Ilona moet nog ingelicht worden
-beheerders van PKC rekening zullen nog gecontacteerd worden
- Verslag AV moet nog doorgestuurd worden!

SHOP
-Poti heeft nog geen toegang of fb pagina
-

MASSACANTUS
-Aangepast plan is doorgestuurd naar de politie (nog geen antwoord)
-affiches en kaarten zijn besteld
-OSD online bestellen gaat vanaf nu.
- Zoveel mogelijk mensen uitnodigen!
-Grote kringen moeten dringend beslissen hoeveel vaten ze sponsoren! (volgende vrijdag moet het
binnen zijn)

LUSTRUM
-morgen komt inschrijvingslijst online
-er moet nog een extra activiteit worden georganiseerd ipv nostalgia tour

