Verslag digitale Ledenvergadering Het Nagelgilde 2012
In 2012 is voor het eerst een digitale ledenvergadering gehouden en zijn alle leden met een werkend
e-mailadres aangeschreven, deel te nemen.
Er zijn 10 reacties ontvangen met de volgende resultaten, op basis waarvan besluiten zijn
geformuleerd.
01.

Verslag ledenvergadering 17 mei 2011
Lees de bijlage met het verslag van de ledenvergadering van 2011.
Toelichting:
Besluit 1 is een vaststelling
Besluit 2 is een vaststelling
Besluit 3 De kascontrolecommissie heeft het financieel jaarverslag goed bevonden.
Besluit 4 is een vaststelling
Besluit 5 is een vaststelling. Inmiddels heeft Petra Peperkamp zich wegens een andere baan
teruggetrokken als bestuurslid.
Besluit 6 is een vaststelling
Je wordt gevraagd het verslag van de ledenvergadering van 17 mei 2011 goed te keuren.
Ik keur het verslag goed:
O ja
O neen, omdat (reden opgeven):
Alle 10 reacties zijn positief.
Besluit 1: De ledenvergadering keurt het verslag van de ledenvergadering van 17 mei
2011 goed.

02.

Jaarverslag 2011
a. Secretarieel jaarverslag 2011 *
Lees de bijlage.
Ik keur het secretarieel jaarverslag 2011 goed:
O ja
O neen, omdat (reden opgeven):
b. Verslag Kascontrolecommissie 2011 *
Lees de bijlage.
c. Financieel jaarverslag 2011 *
Lees de bijlage.
Ik keur het financieel jaarverslag 2011 goed:
O ja
O neen, omdat (reden opgeven):
Alle 10 reacties zijn positief, zowel op het secretarieel als het financieel jaarverslag.
Besluit 2: De ledenvergadering keurt het secretarieel jaarverslag 2011 goed.
Besluit 3: De ledenvergadering keurt het financieel jaarverslag 2011 goed en verleent
daarmee decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid over het
boekjaar 2011.

03.

Lidmaatschapsgeld 2013
Al eerder heeft de ledenvergadering besloten jaarlijks het lidmaatschapsgeld aan te passen
met het prijsindexcijfer. Voor 2012 is het indexcijfer 2,2%.
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Dit komt neer op € 68.00 voor aspirant-leden en € 87,00 voor leden.
04.

Bestuursverkiezing
Er heeft zich een lid beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie: Tiny de Boer.
Elk lid kan zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Mocht je interesse hebben, meld
dat dan.
Ik ga akkoord met de benoeming van Tiny de Boer als bestuurslid van Het Nagelgilde:
O ja
O neen, omdat (reden opgeven):
Alle 10 reacties zijn positief over de benoeming van Tiny de Boer tot bestuurslid.
Besluit 4: De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Tiny de Boer als
bestuurslid van Het Nagelgilde.
Ik stel me beschikbaar als bestuurslid:
O ja (er wordt contact met je opgenomen)
O neen
Geen van de 10 leden die gereageerd hebben, stelt zich beschikbaar voor een
bestuursfunctie.

05.

Beleid en activiteiten Het Nagelgilde 2012-2013
Het bestuur van Het Nagelgilde zet het bestaande beleid voort.
Uiteraard is het bestuur nieuwsgierig naar je ideeën en wensen.
De volgende opmerkingen/suggesties zijn binnengekomen:
1.
Gewoon een ledenvergadering gelijk met de beurs is nog steeds mijn voorstel.
Voer het eens uit dan weten wij ook gelijk hoe men geïnteresseerd is.
Een goedwerkende styliste bezoekt immers de beurs minimaal eens per jaar voor de trends
en demo’s dan kunnen wij ook wel een ledenvergadering bezoeken. Komen leden leden tegen
en leren elkaar kennen, nu kijk ik naar mijn computerscherm ja dat ken ik al zo lang.
2.
Het op deze manier de vergadering houden is een prima idee!!

Het bestuur bedankt de leden die gereageerd hebben hartelijk voor hun reacties.
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