BSG gtgv vergadering 8/12/2015
Aanwezigen: Thomas, Dutré, Lana, Maxime, Nina, Visje, Vincent, Domi, Robin, Gilles, Ilona, Mamina,
Joeri, Arnaud, Brett, Nils, Justine, Caro, Jan, Yessin
Geexcuseerd: Thibault, Potluis, Fanny, Friso,
Afwezigen: rest

Goedkeuring verslag
Goedgekeurd mits opmerkingen

Mededelingen van de voorzitter:
- CAVA: Het archief heeft gevraagd of we willen helpen om hun boekjes van het zangfeest te
verkopen. De shop zal dit doen.
- maandag 14dec gaan we naar de kerstmarkt.
- Guido’s moeten uitgedeeld worden: Jan en Vincent Woensdag.
- Morgen allemaal op de evaluatie van ST-V

Financiën
-

Er hebben al veel mensen hun poef betaald. Wil de rest van het bestuur ook betalen.

Shop
-

Mutsen zouden binnenkort moeten binnenkomen
Wil iedereen zijn materiaal die in shop ligt ophalen?

Zaal
-

BTS kuisen hun TD’s niet goed op en zullen hiervoor waarschijnlijk boetes voor krijgen
Er zijn veel kringen met schulden bij BSG AS
Er wordt nieuw kuisproduct aangekocht
Willen de konijntjes het teveel aan glas wegdoen.

Vrijzinnig Zangfeest
-

Dit jaar moeten de kringen geen inschrijvingsgeld betalen omdat Robin dit is vergeten. Vanaf
volgend jaar zal dit wel weer zijn.
Puik werk van de stage managers!
Iedereen merci om te helpen. Het ging zeer vlot!
Er moet meer paté op de receptie, er was minder.

-

-

De online lijsten moet veranderen of weg. Het is inefficiënt en de moeite niet waard voor de
50 mensen die dit doen.
Het system van publieksprijs moet worden aangepast. Het is niet eerlijk
Het dansje moet beter gerepeteerd worden.
Op het podium zouden we de kabels kunnen vastleggen zodanig dat de mensen minder
struikelen.
Er waren problemen met de opkuis. Misschien dat we dit volgend jaar kunnen verloten
onder de kringen.
Westland zou hun kassa moeten openhouden tot het einde. Er waren mensen die hun bak
niet meer kwijt geraakten en dus hun leeggoed niet terugkregen.
Paul Severs was awesome! Hij heeft zelf een bedankingsmail gestuurd.
AVSG heeft spiegels in de loges kapotgemaakt. Er wordt nagedacht over een sanctie.
Security deed zijn werk niet en luisterde ook niet naar opmerkingen.
De bestelde walkies zijn niet geleverd
Er werd teveel tegen de regels ingegaan door de studenten, ze luisterden niet naar
opmerkingen en lachten u uit. Misschien zouden we weer het oude systeem kunnen
invoeren waarbij per kring 1 iemand verantwoordelijk is dat de kring de regels naleeft.
We moeten zorgen dat er een goed afgestelde drum of een elektrische drum is. Het geluid
trok op niet veel.
Volgend jaar zouden Jessin, Jeroen en Robin het zangfeest willen doen.
Fanfares zouden niet zo lang moeten spelen. Ze waren moe en hun repertoire was op.
Allemaal merci! Twas leutig!

Massacantus
-

Het stad heeft nog niet geantwoord op onze aanvraag. We zullen deze week een mail sturen.
Voor het ontwerp van de beker zullen we Norbert contacteren. We doen dit nog deze week.
We moeten nog eens kijken voor sponsering voor de cantus. Joeri zal de sponsorbrief van
vorige keer aanpassen.

Lustrum
-

We zijn nog op zoek naar informatie over de leden van het BSG in de jaren 70.
OSB heeft onze lijsten goed kunnen aanvullen.
We kunnen de oproep uitsturen via het boekje van de VUB.

