BSG gtgv vergadering 24/03/15
Aanwezigen, Dominiek, Youri, Maxime, anton, Thomas, Tim, Justine, Arnaud, Sean, Jan,
Caro, Thijs
Gexcuseerd: fanny, Niek, Brett, Lana
2 volmachten

Goedkeuring vorig verslag:
Unamiem goedgekeurd.

Woordje van de voorzitter:
Sleutels:
Dominiek: shop voordeur, gtgv
Alle zaalkonijntjes hebben hun sleutels behalve thibault.
Youri: gtgv, voordeur
er wordt nog een extra set aangemaakt voor het zangfeestteam.

Roken in het lokaal:
Stemming: 7 tegen 6 voor 1 onthouding. Voorstel afgekeurd.

Jaarverslagen:
Verslagen zijn uitgestuurd: WL en MC niet in orde en bijgevolg niet uitgestuurd.

Financiën
Penningconvent: Donderdag 26 maart

Nieuw WW homebanking.
Sammy moet nog 50€ + weekend
De balans wordt na de vergadering opgesteld.
Er moet nog naar de bank gegaan worden voor de overdracht van de kaarten: 7april

Shop:
Nieuw boekje
We checken met de rest of we de st-vé medaille eventueel ongecensureerd verkocht kunnen
worden. We zullen er maandag met ACE over praten.

Zaal
Er is een nieuw mengpaneel + er is een briefing gegeven over de werking van het
mengpaneel.

WVDV
BSG verkoopt drank vanavond.
Domi roept op om naar de activiteiten bij te komen.

EJTD
De datum is vastgelegd op Dinsdag 30 Juni.
DJ Moody wil Kim J aanbevelen.
Jupiler bied DJ Bull aan. (gratis) We gaan dit doen.
Er is hetzelfde budget als vorig jaar voor de DJ’s
Er kunnen 7 kringen komen werken.

Veiligheidsplan en contract met kringen wordt opgesteld tegen na de lentevakantie
(paasvakantie voor de kaloten onder ons).

Kickoff:
Event en logistics moet nadenken hoe Kickoff beter kan draaien of eventueel afschaffen
omdat we zonder sponering van de vub we zware winst zouden maken. Ook ideeën van
andere bestuursleden zijn welkom. Wat vind marcom? Justine wilt dit eventueel wel gaan
checken.

ST-Vé
Maandag wordt er samengezeten met de politie en wordt de aanvraag voor volgend jaar
ingediend uit naam van de VZW.
De VZW zal zijn financieel verslag voorstellen op 21 april. Het nieuwe bestuur zal ten laatste
de dag voor EJTD zijn functies opnemen.
Iedereen mag al beginnen nadenken over het thema.

Juridisch statuut van het BSG
Domi wil hier met een paar mensen over samenzitten (ook met de VUB). Maxime, JUJU,
Robin en Arnaud geven zich hier voor op. Yuri en max zijn hier ook geïnteresseerd in.

Raamakkoord de gilde
Voorstel die Jan de groot heeft opgesteld om een statuut aan de VUB te kunnen verkrijgen.
Eventueel erkennen als een deel van het BSG zoals Shop. Maar stemrecht op de av kunnen ze
niet krijgen.
De gilde moet rapporteren over haar activiteiten en financiële staat.
Iedereen kan zijn opmerkingen opsturen tot volgende week. En we zullen dan een voorstel
uitwerken.

Swamp
Waarom mogen zijn gebruik maken van ons lokaal terwijl andere kringen dit niet mogen.
We gaan eens samenzitten met hen.

Lentefeest
BSG zou een toog bemannen op 26 april en de drank(bier en frisdrank) hier voor voorzien
voor 800 man van 3u to 8u. de winst zal voor ons zijn. Dit kan zeer voordelig zijn voor ons
financieel jaar.

