Vergadering BSG gtgv 09/02/'16
Aanwezigen:
Domi, Jan, Caro , Ilona, Yessin, JUJU, Joeri, Mamina, Thomas, Friso, Vincent, Thibault,
Kessels, Anton, Arnaud, Visje, Nina
Geexcuseerd: Lana
Afwezig: De rest

Goedkeuring verslag
Goedgekeurd

Mededelingen van de Voorzitter:
AV:
De AV zal doorgaan op 9 maart gelieve allemaal aanwezig te zijn.

Plaktoestemming KBS + Pers:
Goedgekeurd

Heropenings TD






Zorg dat jullie er staan tijdens de opkuis en op jullie shiften.
Gelieve niet weg te geven
Verantwoord drinken is toegelaten
Ga op tijd naar jullie shiften
Veel plezier allemaal

Massacantus






Beurs zal niet doorgaan omdat we het plein zouden afsluiten en inkom vragen.
De Akenkaai is het alternatief.
Deze week schrijven we de sponserbrief uit
OSD moet gecontacteerd worden voor online ticketverkoop
We zouden eventueel de prijs laten zakken dit bespreken we aan de hand van de
sponsoring die we ontvangen.

Lustrum


We hebben de lijst met namen van alle oud bsg-ers. Deze zouden moeten opgebeld
worden. Callcenter BSG is geboren.




Er moet een datum geprikt worden voor het eerste evenement. We zullen 7 mei prikken.
Het grote lustrum evenement gaat door in het eerste semester van 2016-2017. Evt
zouden we manneke pis bier laten plassen.

Shop



Gesloten
We zouden tegen volgende week een voorlopig financieel verslag willen

Zaal


Er is onderhoud gebeurd van de tap. Niet goed genoeg want er is nog 1 kop die lekt.

St-V


Er zou nogmaals een open vergadering moeten plaats vinden. Dit kan vanaf dat we
contact hebben gehad met het stad

Vrijzinnig Zangfeest


Tegen volgende week is er een financieel verslag

WVDV





Twordt tof, meer info bij Antoon.
Er moet nog samen gezeten worden voor de dialoogtafels: Caro wilt eventueel.
Tijdens de week zal BSG zorgen voor de mankracht. Hou dus allemaal de week vrij.
(21maart-25maart)
Mensen die geinteresseerd zijn in de week kunnen zich altijd melden (kessels wilt)

Lentefeest


We zullen opnieuw de bar doen op het lentefeest. Hou de dag vrij. (20 maart)

Gay pride


We zouden evt meehelpen met de camion.

Weekend



Jan heeft alles geregeld, iedereen wordt verwacht!
Wil iedereen met een auto en die kan rijden dit laten weten?

Lokaal feestje


24 feb zetten domi en JUJU een vat als afscheid.

Opkuis



Potti en caro doen de afwas
We doen deze vrijdag 12/02 een lokaalopkuis. Meer info op facebook.

Subsidiecomiteé


Er is samengezeten om de subsidielijsten aan te passen. Wie een mening hierover heeft
kan deze doorgeven.

