BSG VERGADERING (26/4/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Arnaud Moeykens
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Tim Pottillius
Thomas Gerets
Jan Duyck
Louise Batsleer
Wouter Kuijk
Dominiek Stroo
Jeroen Kessels

Caro Moreels
Anton Van Dyck
Gide Van Cappel
Gilles Gillet
Yessin Aatache
Robin Duyck
Geëxcuseerd:
Vincent Mathys
Mamina Muyldermans
Mathieu Cambier

Afwezigheden:

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslag goedgekeurd
Verslagen sneller en vollediger doorsturen

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Plaktoestemming Edukado: geen erkende kring, dus ze mogen niet plakken.
Guido’s: ze moeten gehaald en uitgedeeld worden: Ilona Smis en Wouter Kuijk zullen dit donderdag
doen
Donderdag 17u vergadering met Infradesk (Arnaud, Joeri en Friso)
Donderdag 18u penningconvent in E0.05
22 juni zal Wouter instaan voor het toezien bij de opkuis na de uitzending van het EK in de Mandela
Er waren veel plakboetes voor bierkultuur. Dit komt doordat ze twee vrij gelijkende affiches van twee
verschillende evenementen hadden geplakt. Er moet een nuancering komen in het plakreglement
MassaCt is voorbij, dus het wachtwoord van de mailbox moet veranderd worden.

FINANCIËN
Factuur van OSD voor MassaCt moet nagekeken worden, of deze daadwerkelijk overeen komt met
de offerte. Factuur moet nog betaald worden. Er is waarschijnlijk wat verlies gedraaid, maar
aangezien het maar een evenement is dat om de 2 jaar plaat vindt, kunnen we dit financiëel wel aan.
Resultaat Lentefeest: er moet een factuur gemaakt worden voor het aantal bonnetjes dat gegeven is
aan de vrijwilligers (€1,5 per consumptie)
Ilona kan nog niet aan de rekening tot Lana is langsgeweest
POEF MOET BETAALD

ZAAL
Nieuwe aftrekkers zijn gekocht, sneeuwscheppen moeten nog aangekocht worden.
Er is nog geen vergadering met het volledige zaalbestuur gepland kunnen worden.

SHOP
26u van de shop evenement staat online: 12 mei
Nog steeds geen bankkaart van de shop
Thomas zal checken welk design er op de pulls zal staan.

ZANGFEEST
Robin was afwezig

EJTD
Alles is aangevraagd
Enkel nog maar een DJ bevestiging van BIG Y en Skippy; DJ Bull moet nog bevestig worden
Poster is gemaakt

LUSTRUM
Een spreker heeft geantwoord, de rest is aangevraagd.
Lokaal is aangevraagd
Wachten op antwoord het ’t Archief, voor aangevraagde documenten

