BSG VERGADERING (4/10/2016):
Aanwezigheden
Joeri Luypaert
Arnaud Moeykens
Ilona Smis
Friso Jonckheere
Jan Duyck
Caro Moreels
Thomas Gerets
Timothy Lansoght
Pico
Robin Duyck
Wouter Kuijk
Jan Duyck
Mamina Muyldermans
Thijs De Visschere

Afwezigheden:
Brett Van Uytvanck
Anton Van Dyck
Gide Van Cappel
Vincent Mathys
Thomas Gerets
Mathieu Cambier
Geëxcuseerd:
Tim Pottillius
Louise Batsleer

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Verslag goedgekeurd

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
Plaktoestemming KBS: Goedgekeurd mits 3 tegenstemmen
Gaelle wil toegelaten worden tot het BSG: 14 voor 1 tegen
Gaelle PPK; Geen favoriete pokémon; BSG lijkt mij super intressant; Ik heb geen favoriete dier maar
ben niet bang van muizen

FINANCIËN
Openings TD: We hebben een goede winst
Voor assist moeten we iets extra aanmaken voor de pkc rekeningen
Wil iedereen nu eens eindelijk zijn poef af betalen

ZAAL
De jupiler ambassador is weer veranderd. De nieuwe zal volgende week eens langskomen om onze
mooie zaal te aanschouwen
De jassen zijn besteld en komen binnenkort weer binnen
Er worden morgen nieuwe tafels en banken besteld

SHOP
Nieuwe pinnekes moeten besteld worden

ST V
Het definitieve plan is binnen. We zullen Op de zavel blijven en daar zullen er bars, fanfares en dj’s
zijn. Rond 17u vertrekt de stoet richting de beurs. Hier houd de organisatie op. Dit omdat we alles
wat we organiseren wat statisch is moeten we beveiligen en de beveiliging hiervan zelf betalen. We
kunnen dit betalen voor de zavel maar de beurs hierbij pakken is jammer genoeg financieel niet
haalbaar. We vinden dit zeer jammer omdat we echt leuke plannen hadden.
Volgend vice convent is volgende week maandag

ZANGFEEST
Nog niks extra.

OPENINGSTD
TD verliep vlot, ineens te weinig volk achter de bar.
Te weinig volk om op te ruimen. Voor het einde was er 13 man, tijdens de opkuis 5. Indien dit nog
gebeurt zal in het vervolg de opruim de dag erna pas doorgaan, en worden er mensen uit hun bed
gebeld.

