BSG gtgv vergadering 13/05
Aanwezigen: Arnaud, Domi, JUJU, Ilona, Caro, Joeri, Domi,Fanny
Afwezigen: Niek, Nils, Sean, Jan Duck
Geexcuseerden: Maxime, Lana, Thomas, Tahné, Tim, Thibault, Robin, Visje, Nina, Anton, Brett,
Robin
Volmachten: /

1. Goedkeuring vorig verslag
Da ga niet! Komt af mannen !!

2. Woordje van de voorzitter
* 2de lezing ivm de geformuleerde opmerkingen
Kan niet gebeuren

3. Financien
Overdrachtscantus is betaald, FC ook.
Joeri zou graag hebben dat iedereen Zijn poef betaald, tis meer dan 200 euro in het totaal !!

4. Shop
We bedanken de shopbeheerders voor hun inzet en het organiseren van “de 12 uren van de
shop”. Alles liep goed en er was voldoende volk!!! Merci!!!!

5. Zaal
Visje:
- Slot binnendeur kapot, Infradesk is gecontacteerd!
- Let op het kuismateriaal, Er verdwijnt veel.
Domi:
- De kringen klagen dat er niet voldoende vroeg wordt afgesproken voor de inventarissen.

6. Events: EindejaarsTD en Kickoff
EJTD:
- We verwachten dat het bestuur er voltallig aanwezig zal zijn. We hebben jullie hulp echt
nodig anders is het niet mogelijk om een evenement op die schaal te organiseren. Liefst
iedereen tegen volgende vergadering verwittigen als jullie niet kunnen komen.
- We gaan als surprise cubanisto uit blik verkopen voor 1 bonneke. Dit is een lekker
drankje!!!
Joeri zou eventueel sponsering van BES OS kunnen regelen. Hij staat in goed contact met
de leverancier.

-

JUJU zou willen kijken of we misschien met passoa kunnen samenwerken. We hebben
wel al redelijk veel. (Stiekem willen we enkel de goedies)
We zouden ook marcom willen laten sponseren alhoewel dit een taak op lange duur zal
zijn.
We zouden graag hebben dat iedereen volgende week op vergadering is. Dit is de
laatste vergadering voor EJTD. We zullen de shiften verdelen en de uitleg geven.
De marges voor de coctails zullen aangepast worden. Sean is hier mee bezig
De werkende kringen zijn reeds bekend:
Bier: BK, Pers en PPK
Coctail: Swamp
Herassen: LWK
Eetstand: Kinneke Baba
We zoeken nog een kring voor een eetstandje EV westland.

Kickoff:
- Marcom ziet een festival met sponserdorp niet zitten en steld voor om kickoff te laten
vallen en in het 2e semester een groot evenement te doen in samenwerking met hen.
- Fanny: Misschien kunnen we een kerstmarkt organiseren voor Kerst-TD Met een beetje een
festivalgevoel. Dit legt wel extra druk op het bestuur in een toch al drukke periode (Saint-V,
Zangfeest)
- Iedereen met een idee Shoot!

7. ST-Ve
- Fanny: Misschien de aprés st-Ve td samen organiseren met ACE we kijken eens of dit
haalbaar is met de mensen van ACE en of we dit zelf wel aankunnen na een toch al zware
dag.

