Verslag Ledenvergadering Het Nagelgilde 25 mei 2009
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Opening van de vergadering
De voorzitter, Debby van Schoor, opent de ledenvergadering en heet de aanwezigen hartelijk
welkom. Zij constateert dat er wederom een zeer geringe opkomst is.
Verslag ledenvergadering 21 mei 2008
De secretaris, Ferdie Olde Bijvank, licht de besluiten van de vorige ledenvergadering toe. Er
zijn geen vragen.
Besluit 1: De ledenvergadering keurt het verslag van de ledenvergadering d.d. 21 mei
2008 goed.
Jaarverslag 2008
a. Secretarieel jaarverslag 2008
Het secretarieel jaarverslag wordt uitgebreid toegelicht door de secretaris.
De ledenvergadering heeft geen vragen.
Besluit 2: De ledenvergadering keurt het secretarieel verslag 2008 goed.
b. Verslag Kascontrolecommissie 2008
Helaas heeft door omstandigheden de kascommissie de boekhouding niet kunnen
controleren. Dat gebeurt nu achteraf. Leden krijgen van de kascontrolecommissie haar
bevindingen per e-mail toegezonden.
c. Financieel jaarverslag 2008
De penningmeester, Jeroen de Blaauw, geeft een korte toelichting op het financieel
jaarverslag. Er zijn geen vragen van de leden.
Besluit 3: De ledenvergadering keurt onder voorbehoud van een positief oordeel van de
kascontrolecommissie – het financieel jaarverslag goed en verleent decharge aan het
bestuur voor het gevoerde financieel beleid in het boekjaar 2008..
Voor 2010 zal mevrouw Lucassen deel uitmaken van de kascontrolecommissie.
Lidmaatschapsgeld 2010.
Voorstel van het bestuur is het lidmaatschapsgeld te verhogen met het prijsindexcijfer, wat
neerkomt op 79,75 Euro ex. BTW.
Besluit 4: De ledenvergadering keurt het lidmaatschapsgeld ad 79,75 Euro ex. BTW
voor het jaar 2009/2010 goed.
De ledenvergadering geeft aan dat op de website van Het Nagelgilde duidelijk de geldelijk
voordelen moeten worden toegelicht. Met name moet ook aandacht gegeven worden aan
gratis onafhankelijk advies.
Beleid en activiteiten Het Nagelgilde 2009
Ter vergadering wordt door de bestuursleden dit agendapunt toegelicht.
De examens lopen uitstekend. Er komen meer opleiders die opleiden tot de Nagelgilde
examens. Het aantal examenkandidaten neemt toe.
e
De nieuwe, 2 editie van het boek Nagelstyling zal in juni uitkomen.
De Erkenning voor Nagelstudio’s moet het neusje van de zalm zijn, het summum van
vakbekwaamheid.
Het bestuur wil het lidmaatschap van het Nagelgilde als zijnde een status dat het hier gaat om
serieuze nagelstudio’s naar consumenten toe promoten.
Ook zou er een consumentenpagina moeten komen die goed vindbaar is voor consumenten.
De BTW problematiek dient door het bestuur echt aangepakt te worden.
Voor de wedstrijden geldt dat de jurering onder de loep zal worden genomen, omdat daar het
meeste commentaar op komt.
Voor de beurzen is uniforme kleding aangeschaft. Ook is een experiment gedaan met
workshops draagbare nailart in Hardenberg. De belangstelling was zeer goed te noemen.
Op 11 oktober vindt er weer een Nagelgilde Vakevenement plaats, die gezellig en leerzaam
moet zijn. Er moeten kanjers demo’s geven. Ook is het de bedoeling discussies in een soort
Lagerhuis setting te organiseren. Ook is het evenement bedoeld voor de onderlinge
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ontmoeting van collega’s. Leden krijgen financieel voordeel bij deelname.
Suggestie van de ledenvergadering is om de groothandel te betrekken bij de promotie van het
gilde. Tevens zou het goed zijn als opleiders die opleiden tot de Nagelgilde examens extra
geprofileerd worden.
Bestuursverkiezing
Voorzitter Debby van Schoor treedt af en stelt zich niet weer herkiesbaar.
Margret Ligteneigen is bereid het voorzitterschap op zich te nemen.
Christine Roggeveen heeft zich gemeld voor een bestuurslidmaatschap.
Besluit 5: De ledenvergadering benoemt unaniem Margret Ligteneigen tot voorzitter van
Het Nagelgilde en Christine Roggeveen tot bestuurslid (met als portefeuille examens en
boek nagelstyling).
Margret Ligteneigen neemt het voorzitterschap van de vergadering over en dankt Debby
hartelijk voor het vele werk dat ze sinds de start van Het Nagelgilde heeft verricht. Ook de
penningmeester spreekt lovende woorden over Debby en biedt haar een cadeau aan.
Debby zegt dat ze heel veel geleerd heeft van het zijn van bestuurslid van Het Nagelgilde en
veel contacten heeft opgedaan. Ze blijft het Vakevenement voorlopig doen.
Wat verder ter tafel komt, zoals wensen en ideeën van leden
Suggesties vanuit de ledenvergadering:
* Ledenvergadering koppelen aan beurs of Vakevenement.
* Ledenvergadering op een zondag plannen.
* Redactionele stukken (rubrieken) proberen te verkrijgen in consumentenbladen, waarbij
beauty van belang is.
* Wedstrijddeelname promoten door bv. Een nieuwe categorie in te voeren: salonnagel.
* Categorieën beginners en gevorderden hanteren bij wedstrijden.
* Prijsverschillen tussen naildesign, nailart moeten grote.|
* De Nagelgilde stand moet bij de nagelproducten staan (meningen verschillen hierover)
* De wedstrijden zouden op een centrale plek moeten staan in de beurs.
* Werken met een onafhankelijke jury (namen zullen aan het secretariaat worden
doorgegeven).
* Probeer verschil in ervaring van nagelstylisten duidelijk te maken, in beeld te brengen (1 jaar
in het vak, 5 jaar, 10 jaar). Koppelen aan prijsvoering (meer ervaring, hogere snelheid, hogere
inkomsten).
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en geweldige inbreng en
sluit vervolgens de ledenvergadering.
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