BSG VERGADERING (3/5/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Caro Moreels
Yessin Aattache
Robin Duyck
Tim Pottillius
Thomas Gerets
Vincent Mathys
Jeroen Kessels

Geëxcuseerd:

Arnaud Moeykens
Wouter Kuijk
Gide Van Cappel
Louise Batsleer
Mamina Muyldermans
Justine Vansynghel
Afwezigheden:
Jan Duyck
Anton Van Dyck
Mathieu Cambier
Gilles Gillet
Brett Van Uytvanck

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslag goedgekeurd
Als je niet aanwezig kan zijn, meld dit dan aan de voorzitter of secretaris
Afwezigheden ook opnemen

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Ervaringen met de duurzame bekers:
-waarborg zou beter weggehaald worden ( op LIA td was een doos bekers gestolen, wat 50
kost, op tent td’s kan niet verboden worden om wegwerp bekers te gebruiken)
-nog te vroeg om te testen op EJTD
-> deze regeling moet nog worden aangepast
Vergadering met infradesk vorige week donderdag: document voor lokaalaanvraag is aangepast(
bovenste blok moet nu ingevuld worden door de kringen)

EINDEJAARS TD
28 juni
Iedereen wordt verwacht!
Mails om te helpen zijn al naar de kringen verzonden.
Tent is al vastgelegd
Een special act in het midden, ideeën tot nu toe: bellenblaas kanon, schuim kanon, random
standbeeld…
Indeling is anders dan die van vorig jaar:
normaal: bonnekes in een hoek en alle bars aan een kant
nu: de laatste bar zal naar de bonnekes komen zodat ze een “L” vormen.

Robin doet de verzekeringen

FINANCIËN
Nieuw programma uitgetest
factuur van de brouwer voor MassaCt moet nog komen. Geld moet nog bij Marc worden opgehaald
van de VVK.

ZAAL
BTS: De twee laatste td’s trekken een hoge concentratie van extern publiek aan, die voor veel extra
problemen zorgen(drugs, vechtpartijen, discussies met de security etc.). Huurovereenkomst en
reglement worden niet meer gerespecteerd (bv sluitingstijd etc.).
Er zal een vergadering gepland worden met BTS.
Zaalverantwoordelijken moeten aangesproken worden

SHOP
Er zijn pinnekes verkocht
Bankkaart is toegekomen

ZANGFEEST
Enige normale tot nu toe is die van 2fabiola

LUSTRUM
Volgende week dinsdag archiefbezoekje
Catering vastgelegd
2 sprekers vastgelegd
brainstormen over bepaalde attributen

