BSG gtgv Vergadering 31/03/15
Aanwezigen: Justine, Niek, Domi, Robin, Arnaud
Volmachten: Domi heeft volmacht van Thijs, Robin volmacht van maxime en sean, Arnaud volmacht
van Thibault,
Geexcuseerd: Joeri, caro, fanny, maxime, niels, lana, jan duck, sean, brett.
Afwezig: Anton

1. Goedkeuring verslag
Goedgekeurd, mits geformuleerde opmerkingen

2. Woordje van de Voorzitter
Coöptatie van Ilona Smiss: 11 voor 1 onthouding:
Studeert handelsingenieur, 1e bachelor
Heeft toneel gedaan en dans
Yassin heeft haar overtuigd.

Méganne: Meganne zou graag weer medewerker worden. Ze is uitgenodigt op de volgende
vergadering

Aanvraag 2 weken plaktoestemming biotecho: goedgekeurd

Jupiler Kickoff:
22 april zijn we uitgenodigd op het evenement. Arnaud, Domi, Joeri, fanny, sean en jan zijn uit de
random loting tevoorschijn gekomen

Den Briel:
Iedereen uitgenodigd op de briel. Robin en Domi gaan al.

Overdracht:
Donderdag is het overdrachtscantus. Iedereen aanwezig om 20u30. Opkuis wordt geleid door juju en
visje. Er moeten nog kaarsen gekocht worden.

Bestuursetentje:
Donderdag voor overdracht gaan we eten in het complex, iedereen daar welkom om 18u30

3. Financiën
Joeri is in londen, Facultair convent heeft een mail gestuurd voor een grote som, we zoeken nog uit
of we deze betaald hebben. Marinus zoekt dit op, als hij niets vindt moet Niels Calier gecontacteerd
worden. Joeri moet zich hier mee bezig houden.

4. Shop
openingsuren bepalen en codexfonds betalen.

5. Zaal
– PK heeft een boete gekregen voor eigen vaten, de konijntjes moeten hier zeker op letten.
(vreemde zegels etc.)
– Inbev is langs geweest om alle leidingen te fixen
– JT event komt vanavond langs om de boxen te fixen.
– We willen een echte controle van de veiligheid in de zaal, dit was de vorige keer niet in orde (
marinus).

6. Sint-Verhaegen
– We zijn naar de politie geweest waar marinus en kay onder voeten hebben gekreven van ACE
wegens het geven van foute instructies.
– Niet veel opmerkingen
– De herassen moet de ULB dit jaar zelf voorzien.

– Het parcours zal wegens werken niet beschikbaar zijn en het parcours wordt verplaatst.
– Er moet nog contact worden opgenomen me ACE over een vergadering met de politie. Dit om een
alternatieve route voor te stellen. (29 Juni)
– Er zou iemand van de preventiedienst van de VUB er bij zitten als er een nieuwe risico analyse
komt.
– Er wordt veel meer volk verwacht omdat ST-Vé dit jaar op een vrijdag valt.

7. Events
– Dj bull wordt gereserveerd voor eindejaars-TD
– Dit jaar worden er fotografen voorzien wat vorig jaar niet het geval was.

8. Raamakkoord De Gilde
Artikel 1: BSG kan geen erkenning geven aan een kring.
Artikel 2: Schrappen van bijzonder karakter
Artikel 3: Constitutie zit niet in bijlage, schrapping laatste zin.
Artikel 4: Eerste zin: veel strikter. De gilde kan geen stemrecht krijgen op onze AV. Dit gaat uit van
studentenraad. We zouden hen wel het recht geven om punten op de agenda te brengen.
Artikel 5: 125€ is mogelijk indien op voorhand een aanvraag gedaan wordt voor elke uitgave, En er
moeten facturen binnen worden gebracht.
Artikel 6: Voorstel tot schrapping.
Artikel 7: Niet onze bevoegdheid, dit is de bevoegdheid van AS. Deelname aan het lotingconvent zou
wel kunnen. Alle zaalreglementen blijven van toepassing.
Artikel 8: Goed.
Artikel 9: Voorstel tot schrapping
Artikel 10: Voorstel schrapping
Artikel 11: Voorstel schrapping

Artikel 12: Voorstel schrapping
Artikel 13: bepaalde duur:1 jaar en dan een evaluatie.BSG gtgv moet op elk moment kunnen
opzeggen.
Artikel 15 die 14 moet zijn: schrappen
Nieuw artikel:
– De ondertekenaar namens de gilde van dit raamakkoord zal ten persoonlijke titel instaan voor alle
schade van activiteiten.

9. Swamp
-Verdediging Swamp: Dit gaat nu al een tiental jaar door op het bsg lokaal. Waarom moet dit nu
veranderen? Er is toen beslist omdat dit op het lokaal toe te laten, maar omdat swamp te groot is en
elke week is dit moeilijk in de reguliere lokalen.
-We zullen het oude contract opzoeken en bijwerken eventueel maken we een nieuwe sleutel.

