Vergadering BSG gtgv 29/09/2015
Aanwezigen: Ilona, Thijs, Joeri, Domi, Jan, Robin, Lana, Justine, Caro, Nils, Nina
Volmachten: Jan van Thomas, Justine van Brett, Caro van Tim, Ilona van Anton, Robin van Tahné
Geldig afwezig: Thomas, Brett, Tim, Tahné, Anton
Afwezig: Thibault

Goedkeuring vorig verslag
Thema st-V is fout geschreven (aangepast)

Mededelingen van de voorzitter
* BSG bestuur 2015-2016: ontslag en benoeming
-

Sean heeft zijn ontslag ingediend.
Gilles heeft zich terug bij ons aangesloten. Gilles weet wel niet wat BSG AS betekend!
Zijn aansluiting is goedgekeurd met 13 voor 3 onthouding en 1 tegen

* Plaktoestemming(en)
-

Hesbania: Goedgekeurd

* Galabal VUB
-

Joeri zal het rekeningnummer op de fb pagina zetten. Iedereen dient te betalen tegen het
galabal

*Campuskoten
-

Gisteren is er een vergadering geweest. Het is duidelijk dat we zwaar in de minderheid zijn
tegenover de rest van de VUB diensten. We doen onze best maar de kans is klein dat we een
deftig aantal lokalen krijgen.

Financiën
* Definitief Resultaat EJTD


We hebben ongeveer 5000€ winst op EJTD, veel meer als vorig jaar. Goed gewerkt!

* Voorlopig Resultaat Opening


We gaan normaal gezien winst hebben gedraaid op opening + cantus. Definitieve cijfers
komen later.

* Betaling Galabal VUB



Gelieve allemaal te betalen voor het galabal.

Sint-Verhaegen
* Organisatie
-

-

Volgorde en verdeling worden op de fb groep van de vice’s en BSG gezet.
Er wordt samengezeten met BSK om hun een laatste waarschuwing te geven over hun
gedrag op ST-V.
Afbraak: De camions zouden afbreken buiten de voetgangerszone op de Anspachlaan. De
studenden zouden van de camions gescheiden worden aan de laatste splitsing voor de
Anspachlaan. De studenten zullen dus verder feesten aan de beurs terwijl de camions
afgebroken worden buiten de voetgangerszone.
We hebben met de VUB dezelfde regeling kunnen treffen als vorig jaar voor de terugbetaling
van de light bier vaten.

* RK Camion
-

-

Normaal betaald BSG de helft van de RK camion. We zien dit echter niet echt meer zitten
omdat het nut van een camion hebben met BSG klein is. We zullen voor het inschrijvingsgeld
evenveel betalen als de andere kringen op de RK camion (12 kringen) en we betalen de helft
van de camion. Alle andere kosten zijn voor RK zelf.
We zouden misschien een beloningssysteem uitdokteren voor kringen die zich gedragen op
ST-V.

Promotie Marcom en Galabal VUB
-

Goed bezig met flyeren allemaal. We moeten ook nog eens plakken voor het galabal.
Kickoff is donderdag, gelieve allemaal eens af te komen. Arnaud doet open om 10u

Shop
* Merchandising is toegekomen, allemaal betalen.

Zaal
-

Vanaf nu zal er normaal steeds een container zijn.
Momenteel is er geen water in de vrouwen wc.
Inbev heeft de vaten van retronight heel het weekend laten staan in de tent.

MassaCT
-

Zal plaats vinden op 12 april aan de beurs.

-

Joeri, Robin en Arnaud zullen het dossier verder afwerken ( veiligheids plan, aanvraag
formulier stad,… )

Vrijzinnig Zangfeest
-

Thema: In mijnen tijd
Robin fixt alles

