BSG VERGADERING (22/11/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Arnaud Moeykens
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Caro Moreels
Mamina Muyldermans
Vincent Mathys
Thomas Gerets
Thijs De Visschere
Tim Pottillius
Jan Duyck
Yessin Aatache
Gaelle De Bondt
Afwezigheden:

Robin Duyck
Cedric Ista
Geëxcuseerd:
Wouter Kuijk
Pico
Justine Vansynghel
Jeroen Kessels
Timothy Lantsoght
Fabian Van Oevelen
Justine Vansynghel
Dominiek Stroo
Brett Van Uytvanck
Anton Van Dyck
Mathieu Cambier

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslag goedgekeurd

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Donderdag is er lokaalopkuis: we beginnen om 13u, iedereen die aanwezig kan zijn, is welkom.
De doopkleren moeten allemaal weg!
Binnenkort gaat ons kerstmarktbezoekje door 14/12 dit is de dag voor kerst td

FINANCIËN
We moeten is zien wie de koffiekoeken terugbetaald krijgt, etc.
Eetavond moet nog afbetaald worden: 20 euro voor zij die vleesfondue hadden, 25 voor kaasfondue.

ZAAL
We weten niet wie momenteel de sleutels heeft.
Er moet nog inventaris gemaakt worden van het vat dat we hebben gezet bij de lezing over st v

SHOP
We hebben veel verkocht op St V, al onze labojassen zijn op.
Er moet nog geld naar de gtgv rekening worden overgeschreven.

ST V
Aan iedereen: merci om te werken, langs onze kant was alles goed gepland.
Opmerkingen over de opbouw:
-We moeten aan inbev meedelen dat ze niet zomaar alles samen zetten

-We zouden beter een tijdsverloop maken voor teams tijdens de opbouw, zodat het gecoördineerder
kan verlopen
-In het vervolg zouden we misschien beter nadenken over een centrale plaats waar alle vaten staan,
ipv alle vaten verdeeld over de tentjes.
Opmerkingen tijdens het evenement:
-Shiften moeten beter verdeeld worden, er waren veel nutteloze shiften.
-er is veel gemengde feedback van het grote publiek gekomen ivm de fanfares, en organisatie.
-op het einde was het moeilijk om mensen te verzamelen voor de stoet, het zou beter zijn om eerst
de mensen per kring te verzamelen. Ook beter communiceren aan de kringen dat ze versieringen
maken voor de standen, die ze meenemen tijdens de stoet.
-Veel mensen zeiden dat het te vroeg gedaan was omdat er aan de beurs geen alternatief was
voorzien.
-Er is minder gedronken geweest in het algemeen, waardoor er nog veel water over blijft.
-Betere richtlijnen ivm eigen drank meedelen aan kringen en politie/security
Opmerkingen Afbraak:
-betere takenverdeling in het vervolg
-Vaten niet onbewaakt laten liggen, en eerst centraliseren voor we met de rest beginnen.
Opmerkingen PCOPS:
-De commissaris was chill

ZANGFEEST
Alles is gefixt.
Vice rector komt af.

