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Afwezigheden:

GOEDKEURING AGENDA, GOEDKEURING VERSLAG
Goedgekeurd

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER
-Toetreding van Blomme tot het BSG kan niet doorgaan wegens zijn afwezigheid.
-Vervolg op de Swampkwestie (zie vorig verslag):
Swamp kan zelf geen permanent lokaal toegewezen krijgen. Een goede oplossing zou zijn dat
SWAMP wekelijks in een lokaal in de gebouwen (met losse tafels). Indien dit lokaal niet beschikbaar
is, krijgen ze toch toegang tot het BSG lokaal.
-vanaf vrijdag 9/12 om 11u zullen wekelijkse vergaderingen ivm week van de verlichting doorgaan.
Hierop moet een afgevaardigde van het BSG aanwezig zijn. Wouter en Caro zullen dit doen.
-14/12 trekt het BSG naar de kerstmarkt. We verzamelen om 18u aan het lokaal.
-Er was gesproken over een kerstetentje met het BSG, Ilona zal hiervan de datum nog meedelen
-Met nieuwjaar is het convivium gereserveerd. Wie hierin interesse heeft, moet dit laten weten aan
Joeri, of Domi

FINANCIËN
-De rekening ziet er goed uit, we moeten wel onthouden dat HeropeningsCt en HeropeningsTd nog
georganiseerd moeten worden.
-We hebben nog steeds geen bericht teruggekregen van EcoToilet. Ze moeten ons nog geld van EJTD.
Op EJTD hebben ze ons een nulfactuur gestuurd, en was er een speciale regeling getroffen waarbij
we

-Er is een factuur van het CCC binnengekomen. Joeri zal dit in orde brengen.
-Betaal jullie poef af!

BSG ZAAL
Er zijn nieuwe sloten gezet, aangezien WUK de sleutels is kwijtgespeeld. De zaal is mooi in orde voor
de rest.
WDBK is twee stekkers met stekkerdozen kwijtgeraakt op HoH.

SHOP
Er zijn al twee zangfeestkaarten verkocht.

ST V
-Op de pagina is er gedeeld dat de Sinterklaasstoet wel mag doorgaan met camions. We zullen dit
argument zeker meenemen naar volgend jaar toe.
-Wat de financiën betreft: ongeveer Break even.
-Er is al een mail gestuurd naar de vub ivm het organiseren van St V. Deze vergadering zal
waarschijnlijk volgende week ergens doorgaan.

ZANGFEEST
Donderdag is het zangfeest. Woensdagavond om 19u (morgen dus) worden jullie verwacht op het
BSG lokaal om de vloer in elkaar te steken. Donderdag ochtend om 9u aan het lokaal voor opbouw.
Tegen de middag zal dit normaal in orde zijn. Daarna moet er om 17u30 2 man ongeveer aan de
kringlokalen zijn voor het gratis vat. Voor het evenement zelf: de shiftenlijst staat online.
Er is avondeten voorzien: pannekoeken.

LUSTRUM
De datum van de volgende activiteit ligt in het tweede semester: 25 maart.
De medailles zullen als boodschap “160 jaar gendarmerie” hebben.

