BSG gtgv vergadering 28/04/2015
Aanwezigen:
Dominiek, Justine, Arnaud, Thijs, Tahné, Tim, Thomas, Thibault, Maxime, Lana, Joeri L,Caro,

Afwezigen: Fanny, Niek,
Geëxcuseerd: Nina, Ilona, Robin, Anton, Brett, Nils, Sean, Jan
Volmachten: Caro heeft de volmacht van Ilona, Domi van Sean, Thijs van nina
Vergadering:
1.Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen, unaniem goedgekeurd.

2. Woordje van de voorzitter
*Sleutellijst:
Iedereen moet duidelijk naar domi communiceren welke sleutels hij heeft. Zodat dit naar de vub kan
gecommuniceerd worden:
Domi: voordeur, gtgv, shop
Max: voordeur, gtgv,
Lana: voordeur gtgv, shop
Tim: voordeur, As
Thijs: Voordeur as
Tahne, voordeur As
Thomas: Voordeur as
Arnaud: Voordeur, gtgv
Caro: voordeur, as
Justine: Voordeur gtgv

* Guido's:
Vorige week misgelopen: morgen of overmorgen worden deze uitgedeeld

* Eerste lezing herwerking BSG reglementen
De aangepaste statuten, het huishoudlijk reglement en de erkenningsvoorwaarden krijgen jullie voor
volgende vergadering nog in de mailbox.

3. Financiën
– Er zijn nieuwe telefoons en een printer aangekocht.
– Er wordt een nieuwe streepjeslijst aangemaakt.
– BSG etentje was tof.
– Bankkaarten van de algemene rekeningen zijn toegekomen.

4. Shop

* Merchandising
Er wordt een poll aangemaakt waar iedereen kan kiezen welke marchandies ze willen.

* Sint-V medaille
Uur cencuur !! of cencuurtje !! medailles worden gecencureerd.
*24u van de shop wordt misschien verplaatst wegens overmacht. Er zijn vrijwilligers om lana te
helpen om het toch nog dit semester te organiseren.

5. Zaal: Niets JAJ
6. Events
* Update EindejaarsTD
- Luister naar de mixtapes en vul de doc aan.
- Dj bull is niet zeker of het wel dave lambert is.
- Moody wil zen afsluiter van de vub bij ons doen, das goed voor ons.
- Herrassen moeten nog gedaan worden.
- Veiligheidsplan moet aangepast worden.
- Overeenkomsten zullen aangepast worden en uitgestuurd worden naar de kringen. Kringen die niet
werken op EJTD zullen voorrang krijgen op Kickoff.

*Kickoff
JUJU gaat naar marcom.

