BSG VERGADERING (17/5/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Arnaud Moeykens
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Tim Pottillius
Thomas Gerets
Caro Moreels
Mathieu Cambier
Yessin Aatache
Vincent Mathys
Mamina Muyldermans
Louise Batsleer
Wouter Kuijk

Dominiek Stroo
Robin Duyck
Geëxcuseerd:
Jeroen Kessels
Afwezigheden:
Anton Van Dyck
Gide Van Cappel
Gilles Gillet
Jan Duyck
Brett Van Uytvanck

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Aanwezigheden beter opnemen, inhoud beter nalezen.

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Rechtzetting ivm vorige mededeling over WK BBQ voor EJTD: BSG leden die helpen op opbouw EJTD
kunnen gratis eten op de BBQ van WK
Nieuw systeem van de studentenraad ivm de subsidies is besproken (meer transparantie, …)
Dit is de laatste vergadering voor de blok en dit academiejaar.
Allemaal veel succes met de examens!

FINANCIËN
De eerste afbetalingen voor de poefen zijn binnen
MassaCt: we zitten momenteel op 88 euro winst, maar we wachten nog op de factuur van de
brouwer, alsook de sponsoring van GK.
Factuur van OpeningsTd en mobiele tap tijdens doopperiode moeten nog toekomen

ZAAL
Door hogere bierconsumptie, vorige week, tijdens cantussen en andere activiteiten heeft Jeroen zelf
vaten extra vaten moeten regelen en voorschieten.
Er waren geen facturen van de brouwer aanwezig, er moet meer communicatie zijn tussen
zaalbeheerder en zaalverantwoordelijken. Plassen etc moeten beter opgekuist worden.
Zaalinventarissen van de laatste paar weken zijn echt niet in orde, handtekeningen ontbreken. Ieder
blad moet ondertekend zijn.
Evaluatie van de voorbije zaalperiode:
-communicatie tussen beheerder en verantwoordelijke ging niet vlot genoeg.

-shiften worden lastminut afgezegd
-inventarissen worden niet streng genoeg gedaan
-interne problemen moeten interne problemen blijven en dienen niet openbaar besproken te
worden

Volgend academiejaar zal er een vergadering worden gehouden voor de zaalverantwoordelijken om
dit gebrek aan communicatie op te lossen.

SHOP
26u zal in totaal rond de 400euro hebben gekost.
Pulls zijn besteld

EJTD
Alles is aangevraagd
Iedereen wordt op 28 juni om 10u verwacht om mee te helpen bij de tent opbouw; schriftelijke mail
met motivatie naar Arnaud Moeykens indien je niet kan komen.
Kassa’s moeten nieuw gekocht worden, want ze kunnen niet meer op slot
Bellen kannons zijn besteld

LUSTRUM
Panelen zijn geregeld
Wereldrecord adfundums moet nagekeken worden
Er moet nog een spreker worden geregeld.
Donderdagnamiddag

ST-VÉ
18 november
Deze vrijdag om 17u is eerste vergadering met ACE

ZANGFEEST
Tekenaar is gevonden
Geld is teruggeschreven naar de BSG rekening

