BSG gtgv vergadering 5 mei 2015
Aanwezigen:
Dominiek, Justine, Arnaud, Thijs, Caro, Thibault, Robin, Maxime, Lana, Nils, Jan, Nina, Fanny, Ilona,
Fabian

Afwezigen: Brett, Ilona, Tahné, Tim

Geëxcuseerd: Thomas, Thibault, Anton, Joeri, Sean, Joeri L, Niek,
Volmacht: Domi van caro, Justine van Thibault, Maxime van Sean
Waarom is hier niemand? De prosenior is Boos! Veel voordelen, naar vergadering komen is niet
gevraagd.

1. Goedkeuring vorig verslag
De opmerkingen van Dutré moeten ingevoegd worden. Voor de rest goedgekeurd. Er moeten
meer volle zinnen worden geschreven anders is het geen coherent verhaal.
2. Woordje van de Voorzitter
*Domi heeft een toga en is hier heel blij mee.
*De printer en telefoons zijn toegekomen. Ze staan nu in e random postkantoor. Visje zal er
deze week omkomen.
*We maken foto’s ma Basel. We spreken af om 21u Donderdag 7 mei aan het lokaal. De raad
der emiriti geeft een pintje aan degene met de leukste outfit.
3. Financiën
Justine heeft de balans uitgestuurt. Ze hebben vele (kleine) foutjes kunnen fixen. Ook het
financieel overzicht van de shop is in orde gekomen.
Er is nog een vordering van 2010 gekomen voor BSG van FC. Bsg moet deze nog betalen. We
hadden het idee om dit met de proseniorenrekening te betalen. Nicolas gaat hier echter niet
mee akkoord omdat we nog genoeg slapend geld hebben op de shop en op de lopende
rekening. Omdat de prosenioren dit niet willen betalen gaan we geld van de shop naar de
lopende overschrijven en hiermeer FC betalen. De shop wordt aangezuiverd tot een start
vedrag van 2000€ op de rekening.
4. Shop
*- De shop had 3000€ in de kassa, Lana heeft 1000€ en een beetje cash betaald aan gtgv
omdat gtgv het codexfonds heeft voorgeschoten. De bankaart is nog steeds niet in orde,
iedereen zou moeten getekend hebben dus zal dit binnekort goed zijn.
- De 24u van de shop zal toch nog doorgaan. Robin en maxime dienen hun expertise aan.
- Nils heeft eindelijk zijn sleutels gekregen.
5. Zaal

-

Jupiler doet de laatste tijd irritant, leveren niet op tijd, halen niet op etc.
Er zal samengezeten worden met de zaalkonijntjes om de inventarissen in orde te
maken.
Maxime: ook buiten de zaal moet er gekuisd worden want dat is nu een ramp.

6. Events:
- EJTD (Akward silence) eeuh,
- We gaan jaarofferte aanvragen bij toiletleveranciers om zo een goedkopere prijs te
krijgen. Ecotoilets heeft momenteel de beste offerte afgeleverd.
- Het mailtje naar de kringen die willen werken is uitgestuurd. De kringen hebben klachten
omdat het een loting is dit jaar.
- Het veilighiedsplan is bijna klaar. Nog enkele aanpassingen.
- De set van Dj bull is maar 1 uur maar de Jupmeisjes zijn 2u Joepi !! . De uren zullen dus
moeten aangepast worden. Maxime stelt voor om Paul Severs te boeken.
- Momenteeel hebben we:
10 tot 12: DJ contest 2e plaats
12 tot 1u30: DJ moody
1u30 tot 2u30: DJ bull
2u30 tot 3u30: 1e plaats Dj contes
3u30 tot eind: Wonbeat
- Iedereen met tijd: Luister naar de sets en vul de doc in!!
- Fernando maakt de poster.
- Herassen moet nog gecheckt worden. Wie wil dit doen? Robin !!
- Justine zou graag de cocktailmarges delegeren aan Sean.
- Claudia is gecontacteerd voor 70€ en gratis drank. Die maakt goeie foto’s en drinkt niet
zo veel. Logo en bewerken zitten in de prijs
7. Kickoff
Robin en JUJU zullen woensdag 13 mei samenzitten met Neleke om dit te bespreken.
8. zangfeest
*We zijn heel goed in gang geschoten. We zijn bezig met de afrekening van vorig jaar. We
gaan een apparte aanvraag indienen bij IMD voor extra geld omdat het een lustrum editie is.
*Het thema is nog geheim. We maken het bekend rond EJTD.
*We gaan misschien een apparte lezing en receptie geven over de geschiedenis van het
zangfeest.
*We willen ook zotte dingen doen met het decor. We willen bv een giga kop van het
zangfeestmanneke. Er zullen ook 2 posters zijn. 1 zoals de 1e editie en 1 moderne.
*De artiest zal paul severs zijn. De bedoeling is dat nog niet heel de VUB dit weet.
*Misschien gaan we er een gala editie van maken omdat het een lustrum editie is.
*We gaan Norbert nu al contacteren zodat we alles op tijd hebben.
Muziek is al in orde, net als de aula.

