Verslag vergadering BSG gtgv
16/02/’16
Aanwezigen: Ilona, Arnaud, Moeykens, Jeroen, Thijs, Nina, Caro, Joeri, Lana, Jan, Thomas, Potluis,
Gilles, Frigo,
Geëxcuseerd: JUJU, DOMI, Anton, Vincent, Robin, Yessin,
Afwezig: Rest

Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd mits aanpassingen.

Mededelingen van de Voorzitter
*Domi:
Jullie moeten blijven tot domi er is. Hij heeft enkele belangrijke mededelingen.

* Opmaak Financieel verslag
- Er zijn nog enkele problemen maar we zijn ermee bezig.

* BSG gtgv 2016-2017
Events team:
Dit jaar zouden we graag opnieuw een events team oprichten net zoals vorig jaar.
Thomas, Ilona, Mamina, Caro zien het zitten om in het events team te gaan.
Zaal:
De nieuwe konijntjes zijn aangesproken en uitgenodigd om mee te gaan met inventarissen. Zij
moeten wel nog hun kandidatuur indienen.
Rest:
Wil iedereen zijn kandidatuur indienen?

Guido’s 26 feb:
Jan en moey zullen dit doen.

WVDV Vrijdag:
Domi kan niet gaan en potti zal hem vervangen.

Financiën
* Bespreking HOT
We zullen winst hebben maar niet zo veel. Precieze cijfers komen binnenkort.

Shop
-

-

Er zijn problemen met de financien van de shop. Er zal samengezeten worden met marc
deumer om dit uit te pluizen. Er moet voor volgend jaar zeker opgelet worden dat deumer
ons niet oplicht.
Mutsen zijn bij tip top print. Nils ging hier omgaan maar hij is spoorloos verdwenen. Thomas
zal hier vrijdag omgaan.

Zaal
-

Konijntjes: neem de volgende konijntjes mee op inventaris.

Massacantus
-

Norbert is onbereikbaar. Als er iemand kan tekenen zou dit handig zijn.
We wachten op reacties op de sponserbrief. Voorlopig sponsert de resto al.

Lustrum
-

We hebben gebeld. Veel nummer zijn niet meer in gebruik. Degene die we konden bereiken
waren zeer positief en zullen ons helpen om nieuwe gegevens te verzamelen.

Weekend
-

2u30 lokaal: vertrek naar winkel aant lokaal: Arnaud, Mamina, Potti, Caro
17u Vertrek auto Jan
18u Vertrek Rest
Autoverdeling gebeurd ter plaatste

Vrijzinnig Zangfeest
-

Volgende week meer nieuws.

