BSG VERGADERING (18/4/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Arnaud Moeykens
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Caro Moreels
Yessin Aattache
Robin Duyck
Tim Pottillius
Thomas Gerets
Jan Duyck
Vincent Mathys

Justine Vansynghel
Louise Batsleer
Mamina Muyldermans
Afwezigheden:
Wouter Kuijk
Anton Van Dyck
Mathieu Cambier
Gide Van Cappel
Jeroen Kessels
Gilles Gillet

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslag goedgekeurd
Afwezigheden ook opnemen

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Donderdag moet er geholpen worden op de vrije nacht; 3 à 4 mensen helpen van in het begin. (Joeri
later, Robin Duyck, Arnaud Moeykens, Jan Duyck)
Plaktoestemming Jong Groen 27 april: Goedgekeurd

BESPREKING MASSACANTUS
Sommige mensen kwamen niet helpen op de opbouw, opkuis en kwamen te laat op hun shift en zijn
dan gewoon gaan cantussen bij hun kring.
In het vervolg de shiftenlijsten afdrukken, zodat minder volk random rondzwerft op de cantus.
Over het algemeen was het een goede massacantus ondanks kleine foutjes.
Feedback: -Achteraan boksen voorzien
-Eetkraam
-Bij de zangbundel stonden Duits en Frans door elkaar
Gtgv moet nog geld aan de shop, wegens cash betaling van security etc.
ER WAS GEEN JUPILER BLUE VAT AANWEZIG
Politie had als commentaar dat het veiligheidsplan verschilde van de werkelijkheid.

EINDEJAARS TD
28 juni
Iedereen wordt verwacht!
Mails om te helpen zijn al naar de kringen.

Tent is al vastgelegd
Een special act in het midden, ideeën tot nu toe: bellenblaas kanon, schuim kanon, random
standbeeld…
Indeling is anders dan die van vorig jaar:
normaal: bonnekes in een hoek en alle bars aan een kant
nu: de laatste bar zal naar de bonnekes komen zodat ze een “L” vormen.
Robin doet de verzekeringen

FINANCIËN
Binnen 2 weken zal de poef afbetaald moeten worden
Er moet langsgegaan worden voor de spaar rekening

ZAAL
Zorg dat de inventarissen deftig ingevuld zijn.
Jeroen moet nog eens een vergadering houden om wat praktische zaken uit te leggen zoals: tapkraan
uitkuisen, borstels en aftrekkers nakijken, wc’s nakijken…
Er zijn nog maar 3 aftrekkers, 2 kapot

SHOP
Alles opnieuw tellen, want de inventaris klopt niet meer (de stock moet overgezet worden naar het
nieuw boekhoudprogramma
Vaste openingsuren staan online, maar nog niet op facebook

ZANGFEEST
Thema: Blijft geheim
Ideeën box zal geïnstalleerd worden voor suggesties
Datum: donderdag 8 december

LUSTRUM
Datum verplaatst naar 25 juni ipv 7 mei
Plan: Welkomstwoord van Joeri
personeelsdirecteur die anekdotes vertelt
Frank Scheerlinckx van het archief die een presentatie geeft
Walking Dinner

