BSG VERGADERING (27/9/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Arnaud Moeykens
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Tim Pottillius
Thomas Gerets
Jan Duyck
Dominiek Stroo
Caro Moreels
Thomas Gerets
Gide Van Cappel
Timothy Lansoght
Pico
Robin Duyck

Vincent Mathys
Louise Batsleer
Afwezigheden:
Jan Duyck
Brett Van Uytvanck
Anton Van Dyck
Geëxcuseerd:
Mamina Muyldermans
Mathieu Cambier
Wouter Kuijk

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslag goedgekeurd
Inwijding nieuw lid: Dylan “Pico” Vermoortele; student Fysica Sterrenkunde, huodt van scharnieren,
is team Valor op Pokémon Go: 11 voor , 1 onthouding
Inwijding nieuw lid Timothy “Pipothy” Lantsoght; heeft geld om zijn eigen printer te kopen, meeste
mensen kennen hem wel; heeft vier haar geleden al int putje van uw moeder gezeten.
stemming, favoriete pokemon is Blastoise : 9voor, 2 tegen, 2 ongeldig

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
FINANCIËN
Veel Mensen met poef, van deze week komt de lijst terug online
EJTD heeft rond 2000 euro winst, maar er is nog een factuur van Sabam binnengekomen.
BETAAL JULLIE SCHIULDEN AF

ZAAL
Volgende week weer vaste dagen, deur is gerepareerd, toiletten zijn nog vuil van cantus.
We hebben, 4 nieuwe boxen gekregen van JT, das veel geld uitgespaard
Vooral zeggen aan de kringen dat ze de boxen er niet mogen afhalen

SHOP
Factuur van de pulls zijn nog niet binnen

EVALUATIE EJTD
Problemen met mannen van ECO toilet en DIXI toilet
Veel mensen die hun been gebroken hebben
Security was zeer agressief, We zullen nog nadenken of we nog zaken met hun zullen doen

Misschien afdak voorzien volgend jaar

ST V
Op dit moment: standjes op de Zavel , daarna door naar de Beurs, Iedereen is akkoord, maar ULB wilt
absoluut dat we de hele Beurs herassen zetten.
Thema zou zijn: “tegen de maatschappij om te verrechtsen in tijden van politieke crisis of
vluchtelingen crisi”
“en cas de crise, tourner à droite”

ZANGFEEST
Misschien Sam Gooris
Affiche is gemaakt (Potti kent de maker van de affiche)

LUSTRUM
Nog een evenement? Nee.
Misschien door het jaar vaten zetten

OPENINGSTD
Shitfenten lijst online

