BSG VERGADERING (25/10/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Arnaud Moeykens
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Tim Pottillius
Vincent Mathys
Mamina Muyldermans
Thijs De Visschere
Anton Van Dyck
Justine Vansynghel
Afwezigheden:
Brett Van Uytvanck
Timothy Lansoght
Mathieu Cambier

Gaelle De Bondt
Gide Van Cappel
Pico
Geëxcuseerd:
Thomas Gerets
Wouter Kuijk
Jan Duyck
Robin Duyck
Yessin Aatache
Louise Batsleer
Jeroen Kessels
Dominiek Stroo
Caro Moreels

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslag goedgekeurd

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Aanbod voor sponsoring van Red Bull:
-gratis drank voor op de evenementen
-uitlening van materiaal voor DJ’ing (+DJ) en muziekinstallatie via de Red Bull Defender 440
-verschillende keren in het jaar kan gevraagd worden aan Red Bull om voor de evenementen gratis
Red Bull uit te delen via de Red Bull Mini.
De voorwaarden voor deze sponsoring zijn:
-enkel Red Bull serveren en geen andere energie dranken
-geen vooraf gemixte cocktails op onze activiteiten
Op het praeseconvent is het voorstel dat BSG gtgv een vzw wordt, goedgekeurd. Er moet een vzw
comité gemaakt worden dat ervoor zal zorgen dat BSG gtgv een vzw kan worden. (leden: Arnaud,
Friso, Vincent, Justine en Robin)
De shop kan hier uiteraard niet bijgevoegd worden, dit moet nog opgelost worden.
De doopperiode komt eraan en het voorstuk moet afgebasht worden deze week zondag om 19u.
Vat aan de knutsellocaties gebeurt dit jaar op donderdag tussen 18u en 19u.
Regel die we terug invoeren: 3 keer onaangekondigd afwezig is geen bsg lid meer.

FINANCIËN
Nieuwe schuldenlijst staat online, kan dit aub afbetaald worden.

ZAAL
Er is veel miserie geweest met de sleutels, conclusie: er is nog steeds maar 1 sleutel

De nieuwe banken en tafels zijn er, maar er is al een bank kapot
Jupiler jassen zouden midden november toekomen

SHOP
Morgen komt PPK klakken passen, maar ze zullen waarschijnlijk niet op tijd toekomen.

ST VE
Deadlines zijn bekend: tot deze vrijdag moet inschrijvingsgeld betaald zijn, voor 2 november
november moeten de vaten betaald zijn
Volgende week moeten er 2-3 mensen flyers gaan uitdelen op en rond de Zavel. Dit zal op 2
november om 14u gebeuren.
Medailles zijn officieel doorgestuurd

LUSTRUM
Misschien een van de twee vaten van “zoek het vat” aan de lezing van FA zetten op 15 november.

ZANGFEEST
Zangfeest affiche in de mailbox.

