Verslag digitale Ledenvergadering Het Nagelgilde juni 2013
In 2013 is wederom een digitale ledenvergadering gehouden en zijn alle leden met een werkend emailadres aangeschreven deel te nemen.
Er zijn 5 reacties ontvangen met de volgende resultaten, op basis waarvan besluiten zijn
geformuleerd.
Agendapunten
01.

Verslag ledenvergadering mei 2012 *
Lees de bijlage met het verslag van de ledenvergadering van 2012.
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
Je wordt gevraagd het verslag van de ledenvergadering van mei 2012 goed te keuren.
Ik keur het verslag goed:
O ja
O neen, omdat (reden opgeven):
Alle 5 reacties zijn positief.
Besluit 1: De ledenvergadering keurt het verslag van de digitale ledenvergadering van
2012 goed.

02.

Jaarverslag 2012
a. Secretarieel jaarverslag 2012 *
Lees de bijlage.
Ik keur het secretarieel jaarverslag 2012 goed:
O ja
O neen, omdat (reden opgeven):
b. Verslag Kascontrolecommissie 2013
Er heeft nog geen kascontrole plaatsgevonden.
Oproep: we zoeken voor de kascommissie 2014 2 leden om de kascontrole uit te voeren.
Geef je op als je dit wilt doen.
Stuur een mail naar info@nagelgilde.nl.
Lid Stefana Crnogorcevic heeft zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie 2013.
c. Financieel jaarverslag 2012 *
Lees de bijlage.
Ik keur het financieel jaarverslag 2012 goed:
O ja
O neen, omdat (reden opgeven):
Alle 5 reacties zijn positief, zowel op het secretarieel als het financieel jaarverslag.
Besluit 2: De ledenvergadering keurt het secretarieel jaarverslag 2012 goed.
Besluit 3: De ledenvergadering keurt het financieel jaarverslag 2012 goed en verleent
daarmee decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid over het
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boekjaar 2012.
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%.
Dit komt neer op € 69.50 voor aspirant-leden en € 89,00 voor leden.
Ik ga akkoord met de aanpassing van het lidmaatschapsgeld 2014 zoals hiervoor
vermeld:
O ja
O neen, omdat (reden opgeven):
4 leden zijn akkoord. 1 lid niet, reden: Ik vind de contributie erg hoog voor wat het Nagelgilde
mij te bieden heeft. Er wordt naar mijn inzicht te weinig gedaan voor mij als nagelstyliste en
zzper.
Besluit 4: De ledenvergadering gaat in meerderheid akkoord met het voorgestelde
lidmaatschapsgeld voor het jaar 2014.

04.

Bestuursverkiezing
Er heeft zich een lid beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie: Gwendolyn Randolph.
Elk lid kan zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Mocht je interesse hebben, meld
dat dan.
Ik ga akkoord met de benoeming van Gwendolyn Randolph als bestuurslid van Het
Nagelgilde:
O ja
O neen, omdat (reden opgeven):
Ik stel me beschikbaar als bestuurslid:
O ja (er wordt contact met je opgenomen)
O neen
Alle 5 leden gaan akkoord met de benoeming.
Besluit5: De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Gwendolyn
Randoph als bestuurslid van Het Nagelgilde.

05.

Beleid en activiteiten Het Nagelgilde 2013-2014
Het bestuur van Het Nagelgilde zet het bestaande beleid voort.
Er wordt vanaf medio 2013 gewerkt met Nail Level 1 en 2 van Visavi.
Ook worden de theorie-examens i.s.m. Visavi geoptimaliseerd.
Er wordt in 2013 beleid ontwikkeld voor het nieuwe Nagelgilde en voorgelegd aan de leden.
Uiteraard is het bestuur nieuwsgierig naar je ideeën en wensen.
Je kunt ze hieronder weergeven:
Er is 1 opmerking gemaakt:
Heb vorig jaar gevraagd of het mogelijk was dat het Nagelgilde uit kon zoeken welke
verzekeringen en dergelijke je nodig hebt als Nagelstyliste.
Jammer genoeg heb ik dit zelf moeten uitzoeken. Heb met Ferdie hier over gesproken en
hij vertelde mij dat er geen enkele verzekeraar met het Nagelgilde in zee wou gaan.
Eigenlijk bedoelde ik gewoon informatie hierover. Misschien kan dit alsnog gebeuren,
inmiddels ben ikzelf voorzien van verzekering maar menig nieuw Nagelstylist zou hier wat
blij mee zijn.

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