BSG gtgv vergadering 1/12/2015
Aanwezigen: Nils, Robin, Thomas, Mamina, Tim, Arnaud, Friso, Thibault, Domi, Justine, Joeri, Ilona,
Jan, Gilles, Vincent, Domi van studenraad, Thomas, Cara, Anton,
Geexcuseerd: Nina, Thijs, Lana,
Afwezig: de rest

Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd, opmerkingen reeds aangepast.

Mededelingen van de voorzitter
* studentenraad:
We zouden graag meehelpen met de week van de studentenraad organiseren en hierbij ook een TD.
Hierbij zouden ze onze hulp willen. Dit zou zijn om kandidaten te lokken bij studentenraad. We
zouden onze TD-Annulé in samenwerking met hen doen om zo promo te voeren voor studentenraad.
Ze zouden een cocktail en eventueel een vat zetten. In ruil hiervoor komen ze op de affiche.

*Polyvalente ruimte
Deze is momenteel niet meer beschikbaar omdat deze weggenomen is door het directiecomité. Domi
zit hier nog over samen met de bevoegde mensen.

*plannen
Indien jullie nog plannen hebben die jullie graag met het BSG dit werkingsjaar nog willen realiseren
laat dit weten.
Juju: Er moet een oplossing komen voor de kringen die nog steeds niet allemaal verzekerd zijn.
Hiervoor zou een comité opgericht moeten worden. Brett wou dit doen met: Robin, Thomas, Joeri,
Juju.
Eventuele suggesties voor aanpassingen van het subsidiebeleid: Hier wordt ook een comité voor
opgericht bestaande uit Vincent, Jan en Anton!
De platen van het zangfeest, wat doen we daarmee? We leggen ze in de lounge

*coöptatie Yessin:
Goedgekeurd met: 15 voor 2 onthouding en 0 tegen.

*coöptatie Jeroen Kessels:
Goedgekeurd met: 16 voor 2 onthouding en 0 tegen

* lunch vrijwillig vrijzinnig Brussel 6 dec:
Wie wil daar naartoe? Het is gratis! Vegi: Justine, Arno, Caro Mamina: Vlees, 20cent, Gilles
Wie gaat naart museum om 11u?

*Lokaalfeestje:
8 December is het lokaalfeest. We hebben 2 bakken duvel en 17 liter wijn

*Kerstmarkt
Laatste week van academiejaar, maandag op eigen risico!

*Lustrum
We zijn naar het archief geweest en hebben 325 namen van oud BSG leden gevonden. We werken
samen met infopunt en OSB om hun contactgegevens te verzamelen. Indien jullie er zelf ook weten
gelieve dan de google docs in te vullen. We zouden dit op zaterdag 27 februari doen.
Comité lustrum: Jeroen, Justine, Domi, Arnaud, Robin, Frigo

Financiën
Wil iedereen zijn poef betalen? Het wordt een beetje zotjes
We gaan het zangfeest voor 3000€ sponseren, het is de bedoeling dat dit uiteindelijk terug komt.

St-V
We moeten samenzitten met ACE om de kosten ven niet-ST-v te bespreken. Maandagmiddag 7 dec
zou dit gebeuren
9/12 is er open vergadering over St-V iedereen die geïnteresseerd is kom af!

Shop
Zijn alle medailles van vorig jaar af gefreesd? Nee, wie heeft er een frees? Anton?
St-V medailles verkopen op het zangfeest? Ja goed idee!

Zaal
Op eindinventaris van WUK was er ruzie omdat de zaal niet proper was. Ook al was er geen
evenement blijf je wel verantwoordelijk voor de zaal.
Gilles vindt dat het stinkt
Visje moet dringend een zaalvergadering samenroepen omdat er niet aan de inventarissen uit
geraakt wordt. Deze moeten dringend kunnen uitgestuurd worden om de facturen van Inbev te
kunnen betalen. Liefst binnen een week
Graag willen de kringen een verklaring waarom de vaten zijn afgelast op ST-V.
Wil visje op vergadering zijn volgende week?

Vrijzinnig Zangfeest
Woensdagavond doen we de houten vloer in de aula om 18u. Robin, Arnaud, Anton, Thibaul, Caro,
Nils, Mamina, Jan.
Morgen om 12u is er een gratis vat op de esplanade ter promo van het zangfeest!
Donderdag spreken we af om 10u aan de aula om op te bouwen. Om 13u beginnen de repetities.

Shiftenlijsten kun je vinden op FB.
Woensdag: Nils, Friso en Jan: VVK en flyeren 11u30 tot 13u30
Donderdag: Juju, Thomas VVK en flyeren 11u30 tot 13u30
Dansje wordt na de vergadering geoefend

