BSG gtgv vergadering 21/03/15
Aanwezigen: Dominiek, Justine, Joeri L, Arnaud, Thijs,, Tim, Caro,, Robin, Jan, Ilona Thomas
Afwezigen: Thibault
Geëxcuseerd: Lana Nils Anton Niek Sean Fanny Nina, Brett, Maxime Tahné,
Volmachten: Thijs heeft de volmacht van Nina, Robin van Lana, Domi van Nils

Goedkeuring vorig verslag:
Goedgekeurd

Woordje van de Voorzitter:
Plaktoestemming BK
Goedgekeurd

Lentefeest:
BSG gaat werken op het lentefeest van UVV, alle winst die uit de bar wordt gehaald is voor het BSG,
we doen de opbouw, bar en afbraak.

Bestuursetentje:
we gaan naar de amadeo

Financiën
-

Er zijn nieuwe bankkaarten aangevraagd. Karim heeft de kaart in 2 geknipt waardoor we
momenteel geen betalingen kunnen doen.
Financieel verslag is goedgekeurd door studentenraad onder voorbehoud dat de stock van
de shop aan inkoopprijs in plaats van verkoopprijs geboekt wordt.
De balans zal tegen volgende week dinsdag in orde zijn en doorgestuurd worden naar de
kringen.

Shop
-

De openingsuren zullen op fb gepost worden tot als de shopverantwoordelijken een vast
lessenrooster hebben.
De vergadering vraagt naar de 24u van de shop

Zaal
-

-

Er zijn weer herstellingen gebeurd aan de boxen. Er wordt een mail gestuurd naar de kringen
om deze te waarschuwen over eventuele kosten verbonden aan het mishandelen van de
installatie
Konijntjes moeten het raam van het lokaal sluiten als ze weggaan.

Events
EJTD:
-

-

Het veiligheidsplan van vorig jaar zal grotendeels overgenomen worden. Er moet wel nog
een oplossing gevonden worden voor de BSG bar en het bonnetjeskot dat naar buiten stond
gericht.
Juju zou graag meer verlichting buiten willen.
1e uur wordt de winnaar van de dj contest geplaatst, we hebben ook dj bull en wonbeat. Er
wordt nog naar een andere dj gezocht.

Kickoff:
Iedereen wordt gevraagd om dat tegen volgende week te bekijken waarna we naar marcom zullen
gaan.

Raamakkoord met de gilde: (herwerkte versie wordt doorgestuurd)
Artikel 1: Erkenning vervangen door samenwerking.
Artikel 2: Deze samenwerkigng wordt gesloten omdat de gilde aanzich niet kan voldoen aan de
erkenningsvooraarden van studentenraad. Maar toch een meerwaarde heeft.
Artikel 3: maagschap veranderen door broederlijkheid en zusterlijkheid. Constitutie moet nog
doorgestuurd worden.
Artikel 4: Gilde krijgt agenderingsrecht op AV. Er zal een bestuurslijst jaarlijks neergelegd worden.
Artikel 5: Kosten moeten op voorhand aangevraagd worden. Er wordt jaarlijks een werkingskrediet
van max 125€ aangeboden
Artikel 6: mag blijven
Artikel 7: De gilde zal mogen deelnemen aan het lotingsconvent. Maar minimumverbruik en zaalprijs
zullen ze met AS moeten spreken.
Artikel 8: Goedgekeurd
Artikel 9: Bijzonder wordt vervangen
Artikel 10: Betekend niet dat het BSG lokaal hiervoor in aanmerking komt.

Artikel 11: Schrapping
Artikel 12: Alle bestaande reglementen in lokalen gelden onverminderd
Artikel 13: Het raamakkoord en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd en na de 3e
positieve evaluatie wordt dit een overeenkomst van onbepaalde duur.
Artikel 14: Mag blijven het is grappig + behalve bij buitengewone omstandigheden.
Artikel 15: gilde zal instaan voor alle schade van activiteiten.

Nieuw logo BSG:
Het oude logo op onze facturen is mottig en we gaan het vervangen door een nieuwe getekend door
de papa van JUJU

Guido:
Donderdag moeten er guido's uitgedeeld worden.
Jan en Caro Zullen dit doen.

