BSG VERGADERING (29/11/2016):
Aanwezigheden
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Jeroen Kessels
Wouter Kuijk

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslagen moeten uitgebreider (meer uitleg per puntje)+ aanwezigheden beter opvolgen

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Donderdag zal Guido komen kijken hoe de Guido’s uitgedeeld worden en we moeten bijhouden
hoeveel we er uitdelen. Dit gaat door tussen 11u45 en 14u. Dit zal echter zeer moeilijk zijn. We
proberen deze afspraak nog te verzetten naar vrijdag.
Elke maandag wordt ons lokaal uitgeleend aan Swamp om spelletjes te spelen. Wat denken jullie hier
eigenlijk van?
Meningen en suggesties:
-Op zich hebben we hier geen probleem mee, maar er zou een sleutel voorzien moeten worden,
zodat ze zelf het lokaal kunnen openen. Momenteel moet Joeri heel de tijd
-Is dit niet een beetje oneerlijk tov de andere RK? Antwoord: Ja, maar in het verleden was het BSG
lokaal beschikbaar voor alle RK, tot men er een gewoonte van begon te maken om vanalles te stelen.
-Kunnen ze de lounge niet huren? Antwoord: dit zou voor Swamp elke maandag een kost van 35 euro
met zich mee brengen.
-Zolang dit geen probleem vormt voor de andere RK is dit geen probleem
-Begin 2e semester zou er een OSD lokaal vrijkomen. Op zich zou dit een interessante locatie zijn.
Conclusie wordt uitgesteld naar volgende vergadering omdat we niet met de helft aanwezig zijn.

FINANCIËN
Betaal jullie poef af
Tegen volgende week zal een voorlopig financieel verslag worden opgesteld.

BSG ZAAL
De opkuis door KBS is goed verlopen.
De graffiti was overschilderd maar komt er al terug door.

SHOP
Er moeten nieuwe pinnekes besteld worden en Deumer beantwoord zijn mails niet.

ST V
De conclusie van de open vergadering was dat de mensen het wel zagen zitten om een
tussenoplossing te vinden voor de camions.
Er zouden Pickup trucks gebruikt worden tijdens de stoet met blikjes bier.
We zullen het hele gebeuren met het St V comité volledig opnieuw uitdenken met en we zullen zeker
de suggesties meenemen die we op de vergadering hebben gekregen.
We zullen volgend jaar met een ander evenementenbureau werken.
Donderdagavond zal er samengezeten worden voor de financiën van St V.

ZANGFEEST
Robin, de zangfeestverantwoordelijke, kon niet aanwezig zijn op de vergadering. Hier kan dus niets
over gezegd worden. Volgende week zal alles uitgelegd worden.
De selecties zijn bekend, BSG is onder andere ook geselecteerd.
Na het zangfeest zal waarschijnlijk een vat worden gezet in Luigi’s.

LUSTRUM
Er zou een medaille van 160 jaar BSG worden gemaakt in zeer beperkte oplage, enkel beschikbaar
voor BSG bestuur. Ideeën voor dit ontwerp kunnen opgestuurd worden naar de BSG email.
Er kan ook een versie gemaakt worden om door te verkopen.

Joeri: “We gaan dus een nieuw schild maken voor het BSHé, het huidihe shild haan we int arhief
shtek’n”
Joeri: “We zijn met café ’t Hoeksje geselecteerd voor het zangfeest.”

TO DO

