Verslag BSG gtgv 22/09/15
Aanwezigen: Justine, Joeri, Arnaud, Potluis, Thomas, Caro, Ilona, Lana, Anton, Nina, Joeri, Thijs, Thomas, Jan,
Domi. Nils

Geëxcuseerd: Tahné, Robin, Brett
Afwezig: Sean, Thibault,

Goedkeuring vorig verslag
-

Goedgekeurd.

Mededelingen van de voorzitter
-

Sorry dat ik te laat ben. Ik zet volgende week een plateau
Merci aan de mensen die hebben helpen opkuisen. We hebben maar 4 vaten gedronken.

Financiën
-

We hebben een goede winst op EJTD.
Wil iedereen zijn poef betalen

EindejaarsTD
-

Als er opmerkingen zijn laat ze dan weten aan Juju
Gelieve iets te laten weten als je niet aanwezig kan zijn of te laat komt.

OpeningsTD:
-

We hebben dit jaar 2 verschilende bonnetjes, een Domi en een Juju.
Gelieve niets weg te geven.

Sint-verhaegen
-

Thema: #tous est oublié, vergeven en vergeten.
Er zou een site komen met info over St-V. Dit is een project op lange termijn. Wie zin heeft om hier aan mee
te werken laat iets weten aan Juju.

Vrijzinnig Zangfeest
-

We zouden het thema bekent maken binnen 2 weken.

MassaCT
-

We zijn er aan begonnen. Het zou plaats vinden op 12 april aan de beurs.
Er moet een veiligheidsplan gemaakt worden + verzekering voor de vrijwilligers. (Brett?, Robin?)

Shop
-

Er is gebeld met de mens van de truien. Deze komen deze week binnen normaal.
Er zijn betwiste rekening met de leverancier van de shop. We zoeken dit uit.
Er zijn nog geen vaste openingsuren we proberen dit zo rap mogelijk in orde te brengen.

Zaal
-

Mobiele tap is terug hersteld.
Willen de konijntjes de weekends invullen
We moeten het voorbeeld tonen aan de rest van de kringen. Dus de zaal moet zeer proper zijn na TD
Er is een nieuwe muziekinstallatie deze zou in theorie niet kunnen kapot gespeeld worden.
Tahné is op reis vertrokken kunnen jullie afspreken om de dagen te regelen.

Galabal VUB
-

Maandag is er de definitieve bestelling gelieve tegen dan alles in orde te brengen.
Als je besteld zorg dat je betaald.
Er moet geplakt en geflyerd worden. Morgen is het aan Nina en Domi. Vul allemaal de poll in op fb en zorg
dat je er bent.

Weekend
-

Jan zal de datum online zetten.

Puntje van Anton:
-

De groep die bezig is met St-V te laten erkennen door de vlaamse overheid zoekt nog
mensen die zich hiermee willen bezig houden. Iedereen die zich geroepen voelt kan iets laten
weten aan Anton. Potluis ziet dit wel zitten

