Aanwezigen: Domi, Justine, Thijs, Friso, Brett, Gilles, Thibault, Ilona, Tim, Thomas, Jan, Joeri, Arnaud,
Robin, Lana, Fanny, Caro,
Afwezigen: De rest

Mededelingen Voorzitter
St-v:
-

-

-

-

-

-

Dag begonnen bij politie met ACE, politie, preventie, Steff, Nicolas. Het advies van de politie
was direct zeer negatief omdat ze nu binnen niveau 3 op de hoogste schaal zitten. Daarna
hebben ze PV voorgelezen waarin ze uitdrukkelijk afraden om St-V in zijn huidige vorm te
laten doorgaan.
Daarna hebben ze een andere brief laten ondertekenen die zegt dat alle
verantwoordelijkheid op de persoon (Justine en Laura) zou vallen mochten we ingaan tegen
het advies.
Hierna hebben we gekeken naar andere locaties oa de campussen. Dit was onmogelijk omdat
het onmogelijk is de toegang te controleren.
Hierna zijn tour en taxi’s en de Heizel aan bod gekomen.
Daarna is er nog een vergadering door gegaan op de Ulb met de rector, vicerector, ACE, BSG.
Zij wouden hier ook de verantwoordelijk niet opnemen maar wouden wel dat we iets deden
en dus duidelijk niet toegeven aan de angst.
Hierna hebben we een pers communiceer opgesteld. Hier is er wel wat fout gelopen, zoals de
cantus die totaal niet vast lag. De dag planning ligt nog helemaal niet vast. Jammer genoeg is
dit gelekt waardoor de speculaties weid verspreid zijn.
Daarna heeft Justine de rest van de dag samengezeten met de verantwoordelijke van ACE
hoe we St-Vé kunnen doen op een andere locatie.
Voorlopig wordt er gedacht om in shuttlebussen naar de Heizel te gaan per kring. Daarna
gingen we per camion een standje openhouden waar een tap zou staan. Centraal zou er 1
gigantische muziekinstallatie zijn. Ook zouden we de fanfare’s laten rondlopen. Hierna
zouden we nog een banket en TD doen.
Voorlopig moeten alle mensen die nuchter moesten zijn op ST-V nog steeds beschikbaar
blijven om te werken.
Ook BSG’ers zullen moeten werken die avond, dus reken niet op een zatte St-Vé.

Dit is op voorwaarde dat de kringen akkoord gaan!
-

-

Omdat we als BSG de kringen volgen willen we dit er niet gewoon doorduwen. Dus daarom
gaan we om 8u30 op de VUB en 9u30 op de ULB een vergadering houden om de meningen
van kringen te horen. Hierna zullen we het plan doorgeven aan de verantwoordelijke van de
VUB en de ULB. We zullen hierbij de mening van de kringen volgen.
De eindbeslissing wordt gevormd rond 11u, dan zal er een officieel statement uitgestuurd
worden.
Indien de kringen constructief kunnen bijwerken tot een alternatief zullen we hen hier in
volgen en zo ver mogelijk steunen.

