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Afwezigheden:
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Jeroen Kessels
Wouter Kuijk
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Jan Duyck

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Aanwezigheden in orde brengen

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
-Coöptatie van Alan Jockmans van de Moeial.
-Evaluatie van de vergadering van Week van de verlichting: Het thema is “grenzen”. Er is vooral
gepraat over de financiering en planning. Er moeten nog ideeën worden geleverd ivm sprekers
(ideeën kunnen naar Arnaud of Justine doorgestuurd worden)
-Het standpunt van het BSG tov Seksisme: Het probleem is er en het moet zeker besproken worden.
Na het praesesconvent van gisteren, is er nog geen sluitende beslissing genomen rond dit
onderwerp. We zullen zien wat de conclusie is na het debat van vanavond.

FINANCIËN
De nieuwe schuldenlijst zal tegen volgende week gemaakt worden.

BSG ZAAL
Er moesten nieuwe deuren geplaatst worden, omdat de push-bar er af was gebroken.
De nieuwe deuren zijn inmiddels geplaatst, maar de net aangevraagde sleutels (omdat de vorige
verloren zijn gegaan) passen niet op de nieuwe deuren. Maw er moeten terug nieuwe sleutels voor
de zaal aangevraagd worden, (dit kan een lang proces zijn).

SHOP
De klak van vrg is nog niet binnen, er moet een mail gestuurd worden naar Deumer.

ZANGFEEST
-Financieel is er nog geen nieuws. Er moet nog samengezeten worden met Ilona.

-Volgens F-media zijn er twee versterkers en een monitor verdwenen van achter het podium. Zij
beweren dit en hebben als enige bewijsmateriaal een foto van 3 december. Het is dus hun woord
tegen het onze. Robin zal Aula Q nog eens gaan nakijken of dit materiaal er staat.
-Er waren problemen met de security die blijkbaar overdreven agressief waren tegen Maxim Dillen.
Dit moet beter onderzocht worden.
-Blijkbaar zijn er veel mensen gratis binnengekomen langs de andere ingang
-Al bij al was het een geslaagde editie, jammer dat er weinig mensen waren bij de opkuis.
-Volgend jaar moet er duidelijk gezegd worden dat eigen drank gewoon is toegestaan (glas moet nog
besproken worden.

LUSTRUM
De datum 25 maart staat nog steeds vast.

