Verslag Ledenvergadering Het Nagelgilde 17 mei 2011
01.
02.

03.

04.

05.

06.

Opening van de vergadering
Margret Ligteneigen, voorzitter van Het Nagelgilde, opent de vergadering.
Helaas moet geconstateerd worden dat wederom weinig leden aanwezig zijn.
Verslag ledenvergadering 17 mei 2011
Er zijn geen opmerkingen of vragen.
Besluit 1: De ledenvergadering keurt het verslag van de ledenvergadering d.d. 17 mei
2010 goed.
Jaarverslag 2010
a. Secretarieel jaarverslag 2010
Er zijn geen opmerkingen over het secretarieel jaarverslag.
Besluit 2: De ledenvergadering keurt het secretarieel jaarverslag goed.
b. Verslag Kascontrolecommissie 2010
Deze commissie komt pas na de ledenvergadering bij elkaar.
c. Financieel jaarverslag 2010
De penningmeester legt het financieel jaarverslag ter tafel en geeft een toelichting.
Er wordt een vraag gesteld over de kosten internet/overig, namelijk welke kosten hieronder
vallen. De penningmeester geeft aan dat het hier niet alleen gaat om internetkosten maar ook
om kosten voor ontwerp van een flyer voor het evenement, de nieuwe folder van Het
Nagelgilde, de fotoshoot voor de folder en het drukken daarvan.
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 over het boekjaar 2010.
Lidmaatschapsgeld 2012
Het bestuur stelt voor het lidmaatschapsgeld jaarlijks aan te passen met het prijsindexcijfer.
Dit komt neer op € 66.50 voor aspirant-leden en € 85,00 voor leden.
Besluit 4: De ledenvergadering gaat akkoord met toepassing van het jaarlijkse
prijsindexcijfer op het lidmaatschapsgeld. Het lidmaatschapsgeld voor 2012 wordt
vastgesteld op € 66.50 voor aspirant-leden en € 85,00 voor leden voor het jaar
2011/2012.
Bestuursverkiezing
Er hebben zich twee leden beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie: Sandra van Mourick
als bestuurslid Wedstrijden en Petra Peperkamp als bestuurslid Erkenningen.
Door persoonlijke omstandigheden kan Sandra van Mourick voorlopig geen bestuursfunctie
vervullen en kan daarom ook niet benoemd worden.
Besluit 5: De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Petra Peperkamp
als bestuurslid van Het Nagelgilde.
Onder dit agendapunt wordt aangekaart dat er een rooster van aftreden moet komen en bij
elke ledenvergadering op de agenda gezet moet worden. Het bestuur zegt toe dat dit zal
gebeuren.
Beleid en activiteiten Het Nagelgilde 2011
Het bestuur geeft toelichting op het beleid en activiteiten van Het Nagelgilde.
Onder dit agendapunt wordt door het bestuur aangegeven dat het bestuur dat hoofdzakelijk
bestaat uit vrijwilligers, die naast hun bestuurswerk ook een meer dan volledige baan hebben,
met te weinig mensen teveel werk heeft om alle activiteiten van Het Nagelgilde te kunnen
bestieren. Er moeten simpelweg meer leden geënthousiasmeerd worden om zich in te zetten
voor of een bestuursfunctie of voor medeorganisatie van activiteiten. Oproepen hiertoe zullen
aan de leden bekend gemaakt worden.
Er worden enkele suggesties gedaan voor verdere promotie van het gilde.
Het Nagelgilde zou zich op consumentenfairs moeten presenteren, ook met een brochure met
b.v. de boodschap ‘ga naar een erkende nagelstudio’ en ‘volg een opleiding bij een erkende
opleider’ met een link naar (een verhaal op) de website. Te denken is b.v. aan de
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huishoudbeurs, Libelle Fair, Margriet Winterfair.
Het bestuur vindt dit idee perfect en is van mening dat we dit moeten doen, te beginnen met
de Margriet Winterbeurs.
Een ander idee is een brief/vragenlijst te sturen aan leden/niet leden voor ideeën voor
activiteiten van het Nagelgilde en evt. andere vragen en daaraan een loting te koppelen met
als prijs b.v. een Nailarttraining. Ook dit idee wordt door het bestuur omarmd en zal ontwikkeld
worden.
Gezien de geringe belangstelling voor de ledenvergadering is de vraag of het niet mogelijk is
om de ledenvergadering digitaal te houden en willicht beperkter dan de huidige. Het bestuur
zal hier eerst onderzoek naar doen via een jurist of dit mogelijk is.
De ledenvergadering vindt dat de communicatie naar onze leden geïntensiveerd moet worden.
met bijvoorbeeld 1 x per maand de rubriek “Mag ik me even voorstellen” in een Nagelgilde
Nieuwsbrief en op de website. Ook wordt geopperd om maandelijks in de nieuwsbrief nieuwe
leden + website op te nemen.
Het bestuur dankt voor de suggesties en zal deze gaan uitvoeren.
Wat verder ter tafel komt, zoals wensen en ideeën van leden
Het bestuur deelt mee dat het huishoudelijk reglement aangepast moet worden i.v.m. erkende
opleiders. Het bestuur stelt de volgende aanpassingen voor.
Artikel 1: Toelatingseisen leden
Toegevoegd wordt de tekst:
Eigenaren van door Het Nagelgilde Erkende opleidingsinstituten worden automatisch lid van
Het Nagelgilde.
Artikel 5: Beëindiging lidmaatschap.
Het lidmaatschap eindigt: ·door overlijden van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging;
door ontzetting
door het vervallen van de kwalificering als Erkend Opleider.
Artikel 7.
Er zijn twee betalingsmogelijkheden:
a. jaarlijks per gemachtigde automatische incasso.
b. jaarlijks per overschrijving/acceptgiro.
Het lidmaatschapgeld dient binnen 2 maanden na inschrijving te worden voldaan of bij
continuering van het lidmaatschap voor de vervaldatum van het lidmaatschap.
Het lidmaatschapsgeld van erkende opleiders is begrepen in de jaarlijkse erkenningsbijdrage.
Besluit 6: De ledenvergadering keurt de aanpassingen van het huishoudelijk reglement
goed.
Een van de leden heeft schriftelijk gevraagd hoe de verdeling van leden over Nederland is en
of het op basis daarvan niet beter is de ledenvergadering meer in het westen van het land te
laten plaatsvinden. Het bestuur heeft dit onderzocht. De leden zijn als volgt verdeeld over
Nederland:
West Nederland 34%
Midden Nederland 21%
Noord Oost Nederland 22%
Zuid Nederland 22%.
Op basis van deze gegevens is het bestuur van mening dat een vergadering in het midden
van Nederland de beste optie is.
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Lid Rilana de Valk heeft een ingezonden brief gezonden met opmerkingen over en suggesties
voor verbetering voor zowel de Tipboxwedstrijd als de NK Nail Art. Het bestuur is blij met de
opmerkingen en suggesties en zal deze verwerken in de aanpak van de volgende wedstrijden.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun suggesties en sluit de vergadering.
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