BSG gtgv vergadering 13/05
Aanwezigen: Ilona, Sean, Fanny, Joeri, Thijs, Tahné, Brett, Arnaud, Jan, Potluis, Nils, Justine,
Robin
Afwezigen: Niek, Thibault
Geexcuseerden: Domi, Caro, Nina, Maxime
Volmachten: Arnaud volmacht van Caro

1. Goedkeuring vorig verslag
-

5 mei: Unaniem Goedgekeurd
13 mei: DT fout, Voor de rest goedgekeurd

2. Woordje van de voorzitter
- Domi heeft een subsidiepotverhoging aangevraagd. Dit is goedgekeurd onder voorwaarde
dat we internationale projecten meer subsidiepunten geven.
We hebben tot september om dit uit te werken.
- Werkelijke kosten van de tent: De VUB heeft uitgerekend hoeveel een tent-TD aan hun
kost. Blijkbaar maakt de VUB verlies op het verhuren aan kringen. ???
- Yoeri: De VUB zou zachter moeten zijn tov de kringen omdat de vub anders echt dood is als
Unief.

* 2de lezing ivm de geformuleerde opmerkingen
Zie aanpassingen in de reglementen (komen later online)

3. Financien
Iedereen Poef betalen!!
Rest : Idem vorig verslag

4. Shop
- De shop zou voor de 12 uren van de shop 30 euro moeten betalen aan as voor de huur van de
mobiele tap, visje is akkoord om deze 30 Euro te laten vallen. De shop betaald dus enkel het verbruik
- De shop heeft eindelijk zijn kaartlezer en kaart.

5. Zaal
- Kuismateriaal gaat snel kapot, Morgen wordt er nieuw materiaal gehaalt.
- Er is een bank gebroken op KBS cantus
- Deur is semi-gerepareerd, infradesk zal nog gecontacteerd worden
- We weten nog altijd niet of de verluchting werkt. We sturen nog een berichtje naar de VUB

6. Events: EindejaarsTD en Kicoff
Kickoff:
Er wordt geen TD meer georganiseerd in Oktober, We zullen een evenement organiseren met
Marcom in december of februari. Wil iedereen eens nadenken over een thema een ideale datum?

EJTD:
-

We hebben 3 concepten gekregen voor de poster van fernando we zijn fan van de space
versie ( zie FB).
Verzekering is in orde.
JUJU is vergeten de drank te bestellen. Joepie, iedereen nuchter op td!
Deal met Passoa gaat niet door.
Deal met BESOS (Joeri): BESOS reageert maar is er nog niets concreet.
Via mail volgt alle info en de shiftellijsten.
Eten wordt voorzien door BSG.
Robin: Wie is er nu student en ontbijt?
Iedereen die zicht niet verontschuldigt heeft wordt tijdens de ganse dag/avond/ochtend
verwacht.
WUK wil het laatste hamburgerkraampje doen.
Sean heeft nieuwe marges opgesteld, we hebben sterkere cocktails dan vorig jaar.
Er zal redbull zijn. JAJ super veel opkuis

7. St-Ve
- Problemen met de financien zijn opgelost
- AV van de VZW zal waarschijnlijk doorgaan op 29 Juni.

8. Vrijzinnig Zangfeest
- IMD dossier ingedient

