BSG gtgv vergadering 24/11/2015
Aanwezigen: Robin, Nils, Caro, Justine, Jan, Tim, Joeri Arnaud, Dominiek, Gilles, yuri, Mamina,
Vincent, Anton, Fanny, Ilona,
Geëxcuseerd: Lana, Thijs, Nina,
Afwezig: Rest

Goedkeuring verslag
Verslagen dateren! Goedgekeurd.

Mededelingen van de voorzitter
-

Bedankt allemaal om ons te steunen tijdens de helse St-V week.
Vrijdag is het galabal van ACE in molenbeek. Het is 35€ voor all-in! Vanavond moeten we de
namen doorgeven aan ACE. Het bal alleen kost 12€ in VVK.

Coöpteren Mamina: 9 voor, 0 onthouding, 0 tegen

Coöpteren Vincent: 7 voor, 3 onthouding, 1 tegen

Financiën
-

Algemeen overzicht financiën: We staan er goed voor en hebben een buffer.
Er komt een nieuwe schuldenlijst.

St-V
-

Kringen die kosten hebben die ze niet hebben kunnen terugkrijgen kunnen hun facturen indienen
bij ons die dan ingediend worden bij de VUB.
Merci om juju met rust te laten dit weekend.
Graan zouden we binnenkort een vergadering met de kringen hebben om de volledige uitleg nog
eens te kunnen doen.
De studenten hebben dit jaar bewezen dan de vrachtwagens niet nodig zijn en we werken aan
een alternatief. Ook de stad heeft al gezegd dat we het concept moeten herdenken.
Iedereen die opmerkingen heeft of gehoord heeft kunnen deze steeds doorgeven aan Justine.
Justine: Ik ben een beetje teleurgesteld dat we VISJE al heel de week niet hebben gezien. Ik zou
graag met hem persoonlijk praten ipv van over de telefoon.

Shop:
-

Er zijn nog openstaande schulden van de kringen, Nils zal hier achter zitten.

Zaal
-

De tapkop van onze tap is uitgeleend aan FC en deze hebben die meegegeven aan belgotap.
De Activisten die doorgaan in de zaal zullen dag tot dag bekeken worden.

-

Potti moet de zaal kuisen!
Justine: Ik ben een beetje teleurgesteld dat we VISJE al heel de week niet hebben gezien. Ik zou
graag met hem persoonlijk praten ipv van over de telefoon.

Vrijzinnig Zangfeest
- Hopelijk doorgaan: contact met VUB nog geen antwoord
- Zondag preselectiejury: 13 deelnames ipv 12.
- Decor begonnen
- Volgende week dinsdag: dagverloop wordt overlopen + Maxime legt dansje uit.
- Houd alvast woensdagavond 19u vrij: vloer + matten
- Promo is klaar.
- volgende week “promo-event” op de campus
- Deze week start VVK online; volgende week in de resto.
- Te plakken + flyeren deze week:
Woensdag: Jan + Gilles + Moeykens
Donderdag: Nils + Caro
Vrijdag: Justine + Domi
Maandag (11u30): Fanny + Ilona
Dinsdag (11u30): Moeykens + Vincent
- XI JUNG, random Chinees heeft mailtje gestuurd voor info over ZF

Lustrum
-

Friso bestuurlijsten!

Weekend
-

Willen jullie je allemaal op aanwezig zetten?
De activiteiten staan online

