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Opening van de vergadering
De voorzitter Margret Ligteneigen opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk
welkom en constateert dat er helaas weinig leden aanwezig zijn.
Verslag ledenvergadering 25 mei 2009
De besluiten van het verslag worden door de voorzitter kort nagelopen.
Er zijn geen vragen.
Besluit 1: De ledenvergadering keurt het verslag van de ledenvergadering d.d. 25 mei
2009 goed.
Jaarverslag 2009
a. Secretarieel jaarverslag 2009
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het secretarieel jaarverslag.
Besluit 2: De ledenvergadering keurt het secretarieel jaarverslag 2009 goed.
b. Verslag Kascontrolecommissie 2009
De kascontrole vindt achteraf plaats. Lid Mw. Benink is bereid in de kascontrolecommissie
plaats te nemen. Het andere lid is Dominique Lucassen. De ledenvergadering stemt hiermee
in.
c. Financieel jaarverslag 2009
Ter tafel ligt het financieel jaarverslag. De penningmeester licht toe dat er een heel klein
verlies is gerealiseerd over 2009. Dit is vooral het gevolg van de aankoop van nieuwe
muurschilden, boeken en hogere kosten door Nail Design Magazine in het lidmaatschapsgeld
op te nemen. Het aantal leden stijgt licht.
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 2009.
Lidmaatschapsgeld 2011
Voorstel van het bestuur is het lidmaatschapsgeld te verhogen met het prijsindexcijfer, wat
neerkomt op 82,25 Euro ex. BTW.
Besluit 4: De ledenvergadering keurt het lidmaatschapsgeld ad 82,25 Euro ex. BTW
voor het jaar 2010/2011 goed.
Bestuursverkiezing
Kirsten Kleinwold heeft zich teruggetrokken als bestuurslid wedstrijden. De voorzitter dankt
haar hartelijk voor haar goede werk voor Het Nagelgilde in de afgelopen 5 jaren. Zij blijft lid
van de examencommissie. Er is nog geen kandidaat gevonden voor deze bestuursfunctie.
Beleid en activiteiten Het Nagelgilde 2010
Bestuursleden geven een toelichting op de activiteiten die in 2010 zijn of worden ondernomen.
Nieuw is dat Het Nagelgilde zich ook gaat richten op de consument via de damesbladen.
Daarbij zal aangegeven worden dat leden van Het Nagelgilde serieuze nagelstudio’s runnen.
Het bestuur bezint zich momenteel op de mogelijkheid te komen tot een zekere mate van
erkenning van opleidingsinstituten.
Aanpassing huishoudelijk reglement
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de wijzigingen in het huishoudelijk reglement.
Dit blijkt niet het geval te zijn.
Besluit 5: De ledenvergadering keurt het aangepaste huishoudelijk reglement goed.
Het nieuwe reglement zal aan leden worden toegezonden per e-mail en op de website worden
geplaatst.
Wat verder ter tafel komt, zoals wensen en ideeën van leden
Verzocht wordt de vacature voor bestuurslid wedstrijden op de homepage van de website te
plaatsen.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting van de vergadering
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering.

