BSG VERGADERING (15/11/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Arnaud Moeykens
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Caro Moreels
Mamina Muyldermans
Vincent Mathys
Wouter Kuijk
Thomas Gerets
Thijs De Visschere
Tim Pottillius
Mathieu Cambier
Jan Duyck
Robin Duyck
Cedric Ista
Gaelle De Bondt

Afwezigheden:
Geëxcuseerd:
Pico
Justine Vansynghel
Gide Van Cappel
Jeroen Kessels
Timothy Lantsoght
Fabian Van Oevelen
Justine Vansynghel
Dominiek Stroo
Brett Van Uytvanck
Yessin Aatache
Anton Van Dyck

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslag goedgekeurd

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Datum prikken op datum van lokaalopkuis:
Normaal zal de zaalopkuis niet meer nodig zijn, KBS zal de opkuis doen

FINANCIËN
Iedereen moet betalen voor we vertrekken op st V etentje, dit zijn: Mamina, Caro, Jan, Ilona,
Mathieu, Robin, Joeri, Thijs, Friso, Arnaud.

ZAAL
De dopen zijn vuil geweest, er zijn 113 vaten opgedronken in de tent, de zaal weten we nog niet.
Thijs zal nog eens samenzitten met de zaalkonijntjes om de tafels uit het lokaal te verplaatsen.

SHOP
Ja, ’t is veel volk eh, de medailles zijn er.

ST V
BSG medailles worden uitgedeeld op de dag zelf door Arnaud.
Iedereen wordt aan het lokaal verwacht om 7u.
Vaten moeten nog samengezet worden.
Shiftenbeschrijving:
-vliegende: rondwandelen, walkie talkie, zorgen dat alles vlot verloopt.
-PCOPS: Zitten in een bunker en alles in de gaten houden
-Stoetverantwoordelijke: Tijdens het evenement heeft deze dezelfde taak als de

Zavelverantwoordelijke, maar zonder walkie talkie. Op het moment dat de stoet vertrekt, krijgt deze
de walkie talkie en zorgt ervoor dat de Zavel zo snel mogelijk ontruimd wordt. Hierna wandelt de
stoetverantwoordelijke mee met de stoet naar de Beurs.
-Zavelverantwoordelijke: Zorgen dat de bar vlot verloopt, en checken of er ergens glas ligt.
Inventarissen maken nadat de stoet weg is.
Op het einde, geef je je walkie talkie terug aan Arnaud die op de Zavel zal zijn.
Het streepjessysteem is terug van toepassing: 1 streepje is waarschuwing; 2 is geen waarborg meer.
Zorg dat jullie warm genoeg zijn aangekleed, er zullen handschoenen voorzien worden.
Als we terug zijn, zullen er vaten staan aan de kringlokalen en daarna gaan we met zijn allen naar de
Parènthese
ABSOLUUT GEEN BIER DRINKEN TIJDENS JE SHIFT.

ZANGFEEST
Condooms zullen er donderdag zijn, dus we kunnen ze uitdelen op St V.

