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Opening van de vergadering
De voorzitter Debby van Schoor heet de leden welkom. Helaas is de opkomst van de leden
net als vorig jaar zeer gering.
Verslag ledenvergadering 21 mei 2007
De secretaris, Ferdie Olde Bijvank, licht de besluiten toe.
Christine Roggeveen vraagt wat er gebeurd is met de BTW problematiek. Het bestuur geeft
aan dat dit een politiek zeer gevoelige zaak is, waar nauwelijks gehoor voor is.
Ook vraagt zij of er nog iets gedaan is aan het fenomeen zwart werken, de voor- en nadelen.
Afgesproken wordt dat hier alsnog aandacht aan besteed wordt door het bestuur. We moeten
uitgaan van onze eigen kracht.
Tevens geven leden aan dat het langzamerhand zaak wordt om naar de consument toe aan te
gaan geven wat het nagelvak is en wat goed is.
Jaarverslag 2007
a. Secretarieel jaarverslag 2007
Het secretarieel jaarverslag wordt toegelicht.
Opgemerkt wordt dat de standbezetting professioneler moet.
Besluit 1: De ledenvergadering keurt het secretarieel jaarverslag 2007 goed.
b. Verslag Kascontrolecommissie 2007
De penningmeester, Jeroen de Blaauw, geeft aan dat de kascontrole nog uitgevoerd moet
worden door de kascommissie. Dat gebeurt als er tijd voor is na de vergadering.
c. Financieel jaarverslag 2007
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.
Hij geeft aan dat de boekhouding op orde is, de incasso’s van de lidmaatschapsgelden sneller
worden gedaan en er sprake is van een gezonde financiële situatie.
Christine Roggeveen, geeft aan dat er wel erg snel herinneringen worden verzonden.
Besluit 2: De ledenvergadering keurt het financiële jaarverslag goed en verleent de
penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
De leden Lucassen en Roggeveen zijn bereid de kascontrolecommissie 2008 te vormen.
Besluit 3: De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van de leden Lucassen
en Roggeveen in de kascontrolecommissie 2008.
Lidmaatschapsgeld 2009.
Besluit 4: De ledenvergadering gaat akkoord met een automatische aanpassing van het
lidmaatschapsgeld met het prijsindexcijfer (tussen 2 en 3%), voor het eerst per 1 januari
2009.
Aanpassing organisatie Het Nagelgilde
Het bestuur stelt voor naast het bestuur een activiteitencommissie in te stellen onder leiding
van een bestuurslid met als taak de uitvoering van de activiteiten van Het Nagelgilde gestalte
te geven. Daarnaast kan het bestuur uitbreiding gebruiken. Ook dienen de statuten aangepast
te worden, daar in het bestuur ook personen zitten die geen nagelstylist zijn, maar wel nodig
zijn om de vereniging draaiende te houden. Na enige discussie stelt Pepijn Borrèl zich
beschikbaar voor een bestuursfunctie. Hij wil echter wel eerst weten welke taken hij dan gaat
vervullen. Insteek is dat hij zich gaat bemoeien met de examens.
Christine Roggeveen stelt zich beschikbaar voor de Activiteitencommissie en wel specifiek
voor de examencommissie, waarvoor zij zich al eerder beschikbaar heeft gesteld.
Ook Monique Lucassen stelt zich beschikbaar voor de Activiteitencommissie. Peter van
Nierop heeft zich al eerder beschikbaar gesteld.
Beleid en activiteiten Het Nagelgilde 2008
Margret Ligteneigen geeft aan dat er nog veel werk verzet moet worden voor de examens van
Het Nagelgilde. Daarnaast dient in gesprek gegaan te worden met FNV Mooi en KOC, omdat
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zij zich ook bezighouden met examens en opleidingen. Pepijn Borrèl is hier al bij betrokken. In
oktober/november vinden wederom examens van Het Nagelgilde plaats.
In het bestuur is besloten in het najaar (tijdens de najaarsbeurs in Utrecht) nieuw lesmateriaal
te presenteren. Margret vraagt zich af of dit haalbaar is.
Besluit 5: Besloten wordt in het bestuur eerst beleid te maken t.a.v. wat Het Nagelgilde
precies gaat doen m.b.t. examens, opleidingen en lesmateriaal.
Kirsten Kleinwold meldt dat de wedstrijden steeds beter georganiseerd worden, al zijn er
tijdens de laatste wedstrijd wat fouten gemaakt. Er is nu meer routine. Ook is de uitbreiding
met de categorie Beginners en met de Tipboxwedstrijden prima. Zij wil doorgaan op dezelfde
weg en de wedstrijden steeds verder verbeteren (niveau Düsseldorf).
Het erkenningsysteem is op zich goed, maar wordt als duur ervaren, vooral omdat jaarlijks de
kosten terugkeren. Het bestuur zal zich beraden of er een andere frequentie of andere aanpak
– bijvoorbeeld een minder lange herkeuring - mogelijk is.
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De ledenvergadering is van mening dat er beslist interessante Nagelgilde Vakdagen moeten
komen, die voor leden (tegen halve prijs) en niet-leden toegankelijk zijn. Gedacht wordt aan
enkele kleinschalige demo’s en ondersteuningsdagen voor nagelstudio’s.
Afgesproken wordt dat Antoinette Potgieter voor 1 juli een plan maakt voor De Nagelgilde
Vakdagen ter bespreking in het bestuur. In het najaar moeten absoluut vakdagen
plaatsvinden. Daarmee wordt leden meer waar voor hun lidmaatschapsgeld geboden.
Wat verder ter tafel komt, zoals wensen en ideeën van leden en rondvraag
Christine Roggeveen vindt dat groothandels – zeker de vrienden van Het Nagelgilde –
eigenlijk alleen aan nagelstudio’s zouden moeten leveren die ingeschreven zijn bij de Kamer
van Koophandel. Zij vindt dat een discussie hierover met de vrienden aangegaan moet
worden. Het bestuur zal dit overwegen.
Kirsten Kleinwold vraagt of een Tipboxwedstrijd 1 of 2 keer per jaar moet plaatsvinden. Dit
onderwerp zal verder besproken worden in het bestuur.
Margret Ligteneigen en Pepijn Borrèl opperen het idee om een hoek bij een stand van een
Vriend in te richten bij beurzen. De ledenvergadering ziet hier voors en tegens in. In ieder
geval zal het een afgeschermd hoekje moeten zijn.
Debby van Schoor geeft aan dat Het Nagelgilde er goed aan zou doen voorlichting te geven
bij opleiders tot nagelstylist. De ledenvergadering is het hiermee eens. De
activiteitencommissie kan dit opnemen in haar plannen.
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Pepijn Borrèl pleit voor een vaste Nederlandse jurycommissie, die de wedstrijddeelnemers
beoordeelt. Hier zijn de meningen over verdeeld, vooral omdat vele juryleden drukbezet zijn.
Pepijn pleit dan in ieder geval voor een toezichtcommissie. Dit idee wordt verder besproken in
het bestuur.
Sluiting van de vergadering
De voorzitter bedankt allen hartelijk voor de komst en voor de inbreng en sluit de vergadering.
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