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Opening van de vergadering
Wegens afwezigheid van de voorzitter Debby van Schoor zit bestuurslid Margret Ligteneigen
de ledenvergadering voor. Zij heet de aanwezige leden welkom.
Verslag ledenvergadering 6 juni 2006
De voorzitter stelt het verslag van de ledenvergadering van 6 juni 2006 integraal aan de orde.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Besluit 1: De ledenvergadering keurt het verslag van de ledenvergadering van 6 juni
2006 goed.
Bestuurssamenstelling
In de loop van 2006/2007 zijn enkele wijzigingen in het bestuur doorgevoerd door vertrek van
bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit:
voorzitter, Debbie van Schoor
penningmeester, Suzanne Maat (tot 22 mei 2007) en Jeroen de Blaauw (vanaf 22 mei 2007)
secretaris, Ferdie Olde Bijvank
bestuurslid examens/onderwijs, Margret Ligteneigen
bestuurslid activiteiten/beurzen, Antoinette Potgieter
bestuurslid wedstrijden, Kirsten Kleinwold
bestuurslid erkenningen, Suzanne Verbeek
bestuurslid marketing/werving, Juan Zeewijk (aftredend)
Er hebben zich geen leden gemeld voor een bestuursfunctie.
De voorzitter verzoekt de ledenvergadering dit bestuur opnieuw te benoemen.
Besluit 2: De ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming of benoeming van
de bestuursleden.
Jaarverslag 2006
a. Secretarieel jaarverslag 2006
De voorzitter vraagt de ledenvergadering of er vragen zijn over het secretarieel jaarverslag
2006. De vergadering heeft geen vragen.
Besluit 3: De ledenvergadering keurt het secretarieel jaarverslag 2006 goed.
b. Financieel jaarverslag 2006
De penningmeester is met huwelijksreis. Er heeft daarom geen kascontrole kunnen
plaatsvinden.
De ledenvergadering heeft geen opmerkingen over de begroting anders dan dat zo snel
mogelijk de schuld aan crediteuren dient te worden opgelost. Tevens dient de kas door de
nieuwe penningmeester gecontroleerd te worden.
Besluit 4: De ledenvergadering keurt het financieel verslag goed mits er door de nieuwe
penningmeester geen onregelmatigheden in de boeken en de kas worden
geconstateerd bij de overdracht van de oude naar de nieuwe penningmeester.
De penningmeester wordt daarna décharge verleend.
De voorzitter verzoekt leden zich beschikbaar te stellen voor de kascontrole 2007.
De heer Van Nierop en mevrouw Lucassen stellen zich hier voor beschikbaar.
Beleid en activiteiten Het Nagelgilde 2007
De secretaris meldt dat het ingezette beleid van 2006 in 2007 wordt voortgezet. De Nagelgilde
erkenningsregeling is gereed en gepubliceerd op de website. De Nagelgilde examens worden
in het najaar voor het eerst afgenomen. Ook het Nagelgilde boek wordt zo snel mogelijk, maar
in ieder geval voor de najaarsbeurzen gerealiseerd. De wedstrijden en de presentatie van Het
Nagelgilde op beurzen vinden ook dit jaar plaats.
De vakactiviteiten hebben nauwelijks belangstelling, waarschijnlijk omdat er voor betaald moet
worden. De heer van Nierop wijst er in dit kader op dat er buiten dat er betaald moet worden
ook de meeste on the move activiteiten buiten de randstad plaatsvinden, en biedt zijn
bedrijfsruimte desgewenst aan aan het Nagelgilde. (Den Haag)
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De voorzitter vraagt of de leden nog suggesties of wensen hebben.
De heer Van Nierop wijst op de gevaren van het aanbieden van financiële voordelen door Het
Nagelgilde.
Ook wordt gevraagd of Het Nagelgilde mogelijkheden ziet het BTW percentage terug te
brengen naar 6%. Het bestuur zal hier onderzoek naar doen, maar ziet momenteel weinig
politieke mogelijkheden.
De heer Van Nierop wijst erop dat er een zeer goedkoop boekhoudsysteem aangeboden
wordt, dat mogelijk door Het Nagelgilde zou kunnen worden aangeboden. Er wordt door het
bestuur op gewezen dat het niet op de weg ligt van het Nagelgilde om een bepaald pakket te
adviseren. Wel kan het Nagelgilde, zoals meerdere leden suggereren, de nadelen van zwart
werken op een rijtje zetten en op de site zetten. Immers wit werken heeft veel meer voordelen
dan men denkt.
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De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en zegt toe dat het bestuur zal trachten met de
suggesties aan de slag te gaan.
Wat verder ter tafel komt, zoals wensen en ideeën van leden
Een aantal ideeën zijn hiervoor reed aan de orde geweest.
Mevrouw Lucassen pleit voor een groter beeld van de website. Momenteel is daar geen geld
voor, maar zodra er middelen zijn, zal de website worden aangepast.
De heer Van Nierop complimenteert het bestuur voor het vele werk dat ze met enkele mensen
doen en de nek die ze in deze moeilijke branche durven uit te steken. Hij is zeer te spreken
over Het Nagelgilde. Verder gaat de heer van Nierop nog in op de erkenningsregeling, waarbij
hij stelt dat zijn organisatie best goed op orde is maar dat hij voorziet dat hij het nog moeilijk
kan krijgen om erkend te worden. Hierop geeft het bestuur aan dat de gestelde eisen best fors
zijn, maar dat er wel op een reële manier geoordeeld zal worden, hetgeen kan leiden tot
erkenning met aanbevelingen en opmerkingen ter verbetering en een tijdsbestek waarin de
verbeteringen gerealiseerd dienen te worden. Waarbij op dat moment zelf wel de erkenning
wordt verstrekt. Een aansluitende vraag van de leden in het kader van de erkenningsregeling
was; “Wie voert de beoordelingen uit”, het bestuur geeft hierop aan dat de beoordeling door
een niet concurrerend collega lid zal worden uitgevoerd. De leden worden door het bestuur
opgeroepen aan de erkenningsregeling deel te nemen. Een aantal leden geeft hierop aan
zeker aan de erkenningsregeling deel te gaan nemen.
En lid heeft gevraagd om de leden verder te profileren op de website, mogelijk via een
zoekstructuur. Ook hieraan zal in de toekomst aandacht worden besteed.
Rondvraag
De heer Van Nierop vraagt wanner het boek gereed is. Aan het boek, een soort standaard
werk voor de nagelstylist, waar het Nagelgilde mee bezig is, is volgens meerdere aanwezige
leden grote behoefte. De voorzitter antwoord dat de kopij klaar is en dat er mogelijk ook een
andere aanbieder is. Duidelijk is dat het bestuur snel beslissingen hierover zal nemen.
Gevraagd wordt de vergadering 6 weken voor de vergadering te melden. Nu is in januari
reeds de datum gecommuniceerd, maar dat moet ook 6 weken voor de ledenvergadering nog
eens gebeuren. De secretaris zegt toe hiervoor zorg te zullen dragen.
Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt de aanwezige leden en bestuursleden voor hun aanwezigheid en voor hun
inbreng en sluit vervolgens de vergadering.
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