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Verslag 1 Ledenvergadering Het Nagelgilde 6 juni 2006 Jaarbeurs te Utrecht
01.

Opening door de voorzitter
De voorzitter Debby van Schoor heet de aanwezige leden – helaas is de opkomst niet groot van harte welkom bij de eerste ledenvergadering van het Nagelgilde.
De bedoeling van deze ledenvergadering is om de leden te informeren over het afgelopen jaar
2005, over het beleid van Het Nagelgilde. Ook wil het bestuur graag de mening weten van de
leden over het Nagelgilde Diploma- en Examensysteem en de wensen en ideeën van de
leden horen, zodat het bestuur de activiteiten van het gilde daarop beter kan afstemmen.

02.

Voorstellen bestuur en verkiezing bestuur
De leden hebben in een bijlage de huidige bestuurssamenstelling ontvangen.
De bestuursleden, Joke Verzaal, Esther Stemerdink, Trudy Gerard, Margret Ligteneigen,
Debby van Schoor, Ferdie Olde Bijvank en Marco Jouret stellen zich allen kort voor.
De voorzitter vraagt de ledenvergadering de bestuursleden te benoemen in het bestuur van
Het Nagelgilde, waardoor het bestuur ook formeel is geïnstalleerd door de leden.
Besluit 1:
De ledenvergadering benoemt de volgende bestuursleden: Esther Stemerdink
(penningmeester), Trudy Gerard (bestuurslid activiteiten), Margret Ligteneigen
(bestuurslid examens, onderwijs, erkenning), Debby van Schoor (voorzitter,
wedstrijden, PR), Ferdie Olde Bijvank (secretaris) en Marco Jouret (bestuurslid
communicatie).
Het bestuur wil graag meer leden betrekken bij het bestuurswerk en/of bij de activiteiten van
Het Nagelgilde. Immers vele handen maken licht werk. Nu komt veel werk neer op enkele
schouders. Het bestuurswerk vergt tijd, namelijk een vijftal vergaderingen per jaar en
werkzaamheden bij activiteiten van het gilde. Leden kunnen ook meewerken aan bepaalde
activiteiten van het gilde, zoals beurzen, wedstrijden, organiseren van regionale
seminars/bijeenkomsten, examinering e.d.
Een van de aanwezige leden, Juan Zeewijk, heeft zich reeds gemeld voor een
bestuursfunctie. Na de vergadering kunnen zich belangstellenden melden.
De voorzitter geeft aan dat in een nieuwsbrief leden zullen worden opgeroepen om
medewerking te verlenen aan het bestuur en/of activiteiten van het gilde.

03.

Jaarverslag 2005
a. Secretarieel jaarverslag 2005
De secretaris, Ferdie Olde Bijvank, geeft met een power point presentatie een chronologisch
overzicht van wat in 2005 vanaf de oprichting is gedaan door het bestuur.
In de bijlage treft u het secretarieel verslag over het jaar 2005 aan.
Besluit 2:
De ledenvergadering keurt het secretarieel jaarverslag goed.
b. Financieel jaarverslag 2005
De leden hebben dit verslag ontvangen. De penningmeester, Joke Verzaal, geeft een korte
toelichting en vraagt de vergadering of er opmerkingen of vragen zijn. Er zijn geen vragen.
De voorzitter vraagt de aanwezige leden het financieel jaarverslag goed te keuren en de
penningmeester te déchargeren.
Besluit 3:
De ledenvergadering keurt het financieel jaarverslag 2005 van Het Nagelgilde goed en
déchargeert de penningmeester.
Joke Verzaal wordt met applaus bedankt voor haar goede werk als penningmeester. Vanaf nu
neemt Esther Stemerdink het penningmeesterschap op zich.
De voorzitter deelt mee dat volgens de statuten voor het jaarverslag 2006 een
kascontrolecommissie, bestaand uit twee leden, niet zijnde bestuursleden, moet worden
ingesteld. Zij vraagt of er leden zijn die daarin zitting willen nemen. Onder de aanwezigen is
hiervoor geen belangstelling. Aan de leden zal in een nieuwsbrief meegedeeld worden dat er
twee leden voor de kascontrolecommissie worden gezocht, die zich bij het secretariaat
kunnen melden. Het werk van de commissie bestaat uit het controleren van de boeken van de
penningmeester. Naar schatting houdt dit een uur werk in, dat voorafgaand aan een

ledenvergadering kan plaatsvinden.
04.

Huishoudelijk reglement
De leden hebben het huishoudelijk reglement van Het Nagelgilde als bijlage ontvangen.
De voorzitter neemt het reglement pagina voor pagina door en vraagt de leden om eventueel
commentaar of vragen. Er blijken geen vragen of opmerkingen te zijn, waarna de voorzitter de
ledenvergadering verzoekt het Huishoudelijk Reglement goed te keuren.
Besluit 4:
De ledenvergadering keurt het huishoudelijk reglement van Het Nagelgilde goed.

05.

Beleid Het Nagelgilde
De leden hebben een bijlage over missie en beleid van Het Nagelgilde bij de agenda
ontvangen. De secretaris licht via een power point presentatie het beleid toe en vraagt de
leden om een reactie.
Enkele leden geven aan zeer ingenomen te zijn met de oprichting van Het Nagelgilde en
onder de indruk te zijn van wat er al voor werk verzet is en van de plannen voor dit jaar en de
verdere toekomst. Het beleid wordt van harte ondersteund.
Besluit 5:
De ledenvergadering gaat akkoord met het beleid van Het Nagelgilde.

06.

Het Nagelgilde Diploma- en Examensysteem
Ook over dit onderwerp hebben de leden een bijlage ontvangen.
Margret Ligteneigen, bestuurslid examens, opleidingen en erkenning, licht de totstandkoming
van dit systeem toe. Het model en de daarbij behorende exameneisen zijn op 27 april 2006
ook besproken met een vijftiental opleiders en groothandels, die zich in grote lijnen konden
vinden in het systeem, maar op onderdelen aanpassingen zouden wensen in zowel het
systeem zelf als in de onderliggende exameneisen, die op sommige onderdelen als te
diepgaand werden ervaren. Margret geeft aan dat dit binnen het bestuur heeft geleid tot een
discussie over de opzet van het systeem en wil graag de nieuwe gedachten voorleggen aan
de ledenvergadering.
Niveau 1 Manicure is duidelijk. De discussie gaat vooral over hoe niveau 2 precies ingericht
moet worden. Daarbij wordt de theorie als voorwaarde gesteld voor het behalen van een
diploma/certificaat Gel of Acryl. De vraag of er niet aparte diploma’s of certificaten
Nagelspecialist moeten komen voor Gel en Acryl. Vervolgens is de vraag of er een apart
diploma moet komen voor Allround Nagelspecialist.
Niveau 3, de meestertitel is qua inhoud nog niet ingevuld, maar duidelijk is dat deze titel
weggelegd is voor alleen de toppers in het vak, die voor de titel een meesterproef moeten
afleggen.
De ledenvergadering discussieert uitgebreid over vooral niveau 2.
Uiteindelijk wordt na een pauze gekozen voor de volgende structuur
Niveau 3
Niveau 2

Meester
Diploma Allround Nagelspecialist
Diploma
Nagelspecialist Acryl

Niveau 1

Diploma
Nagelspecialist Gel

Diploma Manicure

Verklaring:
De ingang tot het ambacht van nagelstylist is het Diploma Manicure (niveau 1).
Het diploma Manicure is voorwaarde voor toelating tot niveau 2.
Niveau 2 bestaat uit twee onderdelen, die gezamenlijk het Diploma Allround Nagelspecialist
opleveren. In de diploma's Nagelspecialist Acryl en Gel is zowel theorie als praktijk
opgenomen.
Niveau 3 behelst een meestertitel waarvoor een proeve van bekwaamheid afgelegd wordt.

Gesproken is over vrijstellingen. Bestaande diploma's kunnen op basis van
exameneisenvergelijking (deel)vrijstellingen geven.
Ook is de suggestie gedaan om in de opleidingen een stage of een aantal praktijkuren in een
nagelstudio in te bouwen. In de toekomst zou dat mogelijk gemaakt kunnen worden, zeker als
de structuur ook gaat werken in door de overheid bekostigde opleidingen in ROC’s.
Opleiders zullen over de definitieve examenstructuur worden geïnformeerd. Het is de
bedoeling dat in het najaar de eerste examens nieuwe stijl worden afgenomen.
Ook is het de bedoeling te komen tot een standaardwerk voor het nagelvak.
Tenslotte wordt nog door het bestuur opgemerkt dat er ook een examen en diploma zou
moeten komen voor Ondernemer Nagelstudio. Dit wordt later uitgewerkt.
Besluit 6: De ledenvergadering staat achter de nu gekozen examenstructuur en vindt
dat het bestuur er verder mee aan de slag kan.
07.

Wat willen en wensen de leden
Onder dit agendapunt geeft de voorzitter de leden de gelegenheid hun wensen, vragen aan de
orde te stellen.
De volgende suggesties worden aangedragen voor activiteiten/workhops:
* troubleshooting
* nagelbijten
* innovatie in het vak
* workshops houden in de nagelstudio van leden
* starterbijeenkomsten
* een enquête houden onder de leden over welke wensen/behoeften ze hebben
Daarnaast zou nagedacht kunnen worden over:
* een ledenpas voor leden, die b.v. kortingen biedt bij vrienden van Het Nagelgilde.
* visitekaartjes met logo Het Nagelgilde (het logo van Het Nagelgilde staat op de site en kan
gebruikt worden door leden, b.v. voor visitekaartjes of op de site van leden.
* leden zouden een aantal folders van Het Nagelgilde kunnen krijgen.

08.

Wat verder ter tafel komt
Er zijn twee e-mails binnengekomen van leden die deze graag behandeld zien in deze
vergadering.
De eerste mail heeft betrekking op groothandels die ook leveren aan particulieren. Wat kan
Het Nagelgilde daar aan doen? De voorzitter antwoordt dat het bestuur hier niets aan kan
doen. De nagelstudio’s zouden zelf kunnen ophouden bij dergelijke groothandels te kopen,
met het nadeel dat ze dan wel op andere producten moeten overgaan.
De tweede mail heeft betrekking op een lid die aangeeft waarom ze nog geen lid wil worden.
Zij vindt dat alleen nagelstylisten lid mogen worden die echt kwaliteit leveren. Zij heeft de
indruk dat er nu ook leden zijn, die die kwaliteit niet leveren. De secretaris antwoordt dat Het
Nagelgilde er is voor alle nagelstylisten en geen kwaliteitsballotage pleegt. Over het algemeen
is het zo dat nagelstylisten die meer werk van hun vak willen maken juist lid worden. Het is
niet te voorkomen dat er ook leden zijn, die in hun vak minder bedreven zijn. Juist door lid te
zijn zien ze dat er meer kwaliteit te leveren is en trekken zich daaraan op. Juist briefschrijvers
als deze zouden lid moeten worden van Het Nagelgilde. Niet aan de zijkant gaan staan en
eisen stellen, maar juist meedoen met een vereniging die eindelijk werk gaat maken van het
vak en die staan voor de belangen van de nagelstylisten.

09.

Rondvraag
Het zou beter zijn als de uitnodiging voor de ledenvergadering of in ieder geval de datum van
de vergadering veel eerder aan de leden wordt gecommuniceerd. De meeste studio’s maken
afspraken 4 weken vooruit. Ook had in de uitnodiging moeten staan dat de vergadering in het
Beatrix plaatsvindt. Ook wordt de suggestie gedaan om de vergadering in b.v. een Van der
Valk bedrijf buiten de stad te houden.
De voorzitter zegt toe de volgende vergadering rekening te houden met de gemaakt
opmerkingen.

10.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk voor de komst en de zeer nuttige inbreng en sluit
om 22.35 uur de vergadering.

