BSG VERGADERING (18/10/2016):
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Justine Vansynghel
Thijs De Visschere
Wouter Kuijk
Yessin Aatache

Jan Duyck
Brett Van Uytvanck
Anton Van Dyck
Dominiek Stroo
Timothy Lansoght
Geëxcuseerd:
Thomas Gerets
Mathieu Cambier
Jan Duyck
Robin Duyck
Gaelle De Bondt
Gide Van Cappel

Afwezigheden:

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslag goedgekeurd

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Guido’s van vorige week zijn niet uigedeeld, Thijs en Thomas zullen dit deze week doen.
Plaktoestemming PK (kerstTD): unaniem goedgekeurd
We hebben klachten gekregen van Keps van Mexican night dat BSG leden langs de nooduitgang
binnen en buiten zijn gegaan. Let hier aub een beetje op in het vervolg. Het fotoboek voor de kringen
is gemaakt, dus dit zal ook wel vlotter verlopen in de toekomst.
Nota is ingediend bij de Studentenraad om de oprichtkost, om de kringen tot vzw te maken, terug te
betalen.
Assist is besproken op het praesesconvent, er was veel positieve reactie.

FINANCIËN
We hebben veel openstaande schulden die nog niet afbetaald zijn.
Nieuwe regel vanaf nu: indien je schuld hoger is dan 100euro, mag je niets meer pakken
We hebben ons geld van ECO toilet van EJTD nog steeds niet terug.

ZAAL
Sleutels zijn terecht
InBev heeft gratis Radler met agrumsmaak geleverd
Nieuwe tafels worden vrijdag in Breda gehaald door Thijs, Caro, Moeykens en Blomme.

De reden dat we nu geen frigo’s meer kunnen uitlenen is dat de organisatie in de eerste 6 maand al
zijn volledig budget heeft uitgegeven. Na 1 jaar zal dit wel terug lukken.

SHOP
Keps heeft dit jaar zijn klakken ergens anders gekocht.
PPK wilt klakken kopen, maar heeft nooit tijd om ze op te komen halen.
St Ve medailles zijn besteld

ST VE
Veranderingen sinds de laatste keer:
We moeten enkel omheinen met Nadar hekken en niet meer met Herassen.
Vrijwilligers voor de opbouw om 8u op de Zavel (waarschijnlijk is er minder tijd nodig)
Om 16u opkuis op de Zavel wordt gedaan door BSG en ACE
We willen ten laatste twee weken op voorhand een bevestiging van de kringen die hun eigen standje
willen.
De prijs zal waarschijnlijk veel lager liggen dan de normale St Ve
De financiën ven de St Ve vzw zijn allemaal opgemaakt, enkel de papieren moeten nog ingediend
worden.
De stad heeft voorgesteld dat de St Ve stoet wordt geleid door de fanfare en burgemeester Majeur.
Dit is afgekeurd, want St Ve is origineel als “protest” tegen de stad ontstaan, en het is niet de
bedoeling dat zij met hij met de eer zou gaan lopen.
Vragen: Zullen er toiletten zijn? Ja, er zullen toiletten zijn.

LUSTRUM
Voorstel: toespraak zijn in het gemeentehuis, en daarna een kroegentocht met alle oud-voorzitters.
Dit zou 3 maart (ongeveer) van het tweede semester doorgaan.
Unaniem goedgekeurd voorstel en wordt georganiseerd door Yessin.

ZANGFEEST
Yves Segers is officieel geboekt.
Rector is uitgenodigd
’t Ambifaarke is vastegelegd

