BSG gtgv vergadering 15/12/2015
Aanwezigen: Domi, Joeri, Thomas, Mamina, Caro, Potti, Ilona, 20cent, Thijs, Nina, Arnaud, Justine,
Gilles
Geexcuseerd: Fanny, Frigo, Kessels, Jan, Lana, Robin, Yessin
Afwezig: rest

Goedkeuring Vorig verslag
Goedgekeurd

Woordje van de voorzitter
Ouderjaarsavond in brussel:
Joeri, Mamina, Caro, Moey, Domi,

Lotingconvent:
Visje plaatst de kalender online.

Comité subsidie:
Niets gedaan. Jullie moeten hier dringend eens aanzitten. We verwachten iets concreet begin
volgend semester

Comité verzekering:
Idem subsidie

Volgend bestuur jaar:
Voor 24 feb 18u moeten jullie je kandidaturen indienen.

Financiën
-

Er werd een financieel overzicht gegeven van de gtgv. Er was ook een getailleerde
voorstelling van de uitgaven voor drank en eten. Deze zijn redelijk hoog.
Er is een budget voorzien voor de kerstmarkt hier kunnen jullie donderdag van genieten.

ST-Vé:
-

We brengen de facturen van de gemaakte kosten binnen bij de VUB om alles terug te kunnen
krijgen.
Er is een postevaluatie geweest over ST-Vé: hierop is besproken hoe ST-Vé er volgend jaar
zou uitzien. Het verslag van deze vergadering staat op de site indien er interesse is.
Er wordt nog samengezeten met de politie in februari. Het is belangrijk dat de mensen voor
volgend jaar hierop aanwezig zijn.
We zullen plannen uitwerken over hoe het volgend jaar georganiseerd zal worden.
Na de vergadering met de politie zal er met de kringen samen gezeten worden om de
gemaakte plannen te bespreken.

Zaal:
-

-

-

We krijgen een aanbod van Cubanisto. Deze deal is zeer goed en we zouden dit graag doen.
We gaan 5 dozen aankopen voor op het lokaal. Deze zullen verkocht worden aan 60 cent.
Hiervoor zal een nieuwe poeflijst opgesteld worden.
FA mocht de zaal niet huren wegens te hoge schulden bij AS. Ze hebben desondanks toch de
zaal gekregen. Dit was deels door onze fout en door die van hen. De inventarissen zijn wel
correct gemaakt dus op zich is het probleem niet zo groot. FA zou ondertussen een deel van
hun schulden betaald hebben. In de toekomst is het belangrijk dat de kalender gecontroleerd
wordt door de konijntjes.
De zuignap is verdwenen uit de zaal. Deze zal gefactureerd worden aan de schuldigen.
AS moet dringend beter communiceren intern en extern. Dan kunnen deze zaken vermeden
worden.
Wie graag in de raad van AS wil moet dit vragen aan Marinus of Maxime.

Massacantus:
-

2 jaar geleden zijn de potten betaald met een budget van de week van de verlichting. Dit jaar
zouden we eventueel €1500 kunnen krijgen van wvdv.
Er is een mail gestuurd naar Norbert voor de designs van de affiche en de potten.

Lustrum
-

Frigo gaat vrijdag naar het archief voor de laatste namen.
We hebben nog veel werk met het contacteren van de oud BSG’ers en zouden de receptie
verschuiven naar eind april of eind Juni. Hiermee zouden we normaal tijd genoeg hebben.
We richten een comité op voor het echte lustrum. Juju en Robin willen dit op zich nemen.

