Verslag Ledenvergadering Het Nagelgilde 18 juni 2014
01.

Opening door de voorzitter
Margret Ligteneigen opent de vergadering en stelt dat er nog nooit zoveel leden bij de
ledenvergadering aanwezig zijn geweest, waarvoor dank.

02.

Vaststellen agenda
Margret voegt dit agendapunt in.
Alle agendapunten schuiven hierdoor 1 cijfer op.
Agendapunt 6 wordt:
6a. Nieuwe koers Nagelgilde
6b. Ledengeld
Bij wvttk: aftreden secretaris

03.

Verslag ledenvergadering juni 2013
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.
Besluit 1: De ledenvergadering keurt het verslag van de ledenvergadering 2013 goed.

04.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

05.

Jaarverslag 2013
a. Secretarieel jaarverslag 2013
Er zijn geen opmerkingen over het secretarieel jaarverslag 2013.
Besluit 2: De ledenvergadering keurt het secretarieel jaarverslag 2013 goed.
b. Verslag Kascontrolecommissie 2013
De kascommissie meldt de stukken erg laat te hebben ontvangen en alleen globaal te hebben
kunnen inzien, maar wel positief advies geeft aan de gepresenteerde stukken.
c. Financieel jaarverslag 2013
De penningmeester, Jeroen de Blaauw, licht het verslag kort toe.
Er zijn nog lasten (crediteuren) die betaald moeten worden. De lasten moeten nu aangepakt
worden, wat het bestuur dit jaar wil realiseren. In het verleden hadden we zelf een lesboek
met veel marge, die nu weg is omdat de boeken van Visavi worden gebruikt met veel minder
marge..
2014 ziet er redelijk uit. Verwacht wordt een positieve afsluiting van het jaar.
De vraag wordt gesteld wat directe kosten inhoudt. De penningmeester geeft aan dat dit
kosten zijn die direct gerelateerd kunnen worden aan omzet, b.v. de inkoopkosten van een
boek.
Besluit 3: De ledenvergadering keurt het financieel jaarverslag 2013 goed en verleent
het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid over het jaar 2013.
d. Vaststellen Kascommissie 2014
Voor de kascommissie 2014 melden zich de leden Stefana v/d Linde en Mildred van Beest.
Besluit 4: De ledenvergadering benoemt Stefana v/d Linde en Mildred van Beest als
kascommissie 2014.

06.

Het nieuwe Nagelgilde
a. Beleid
Het bestuur stelt een nieuwe koers van Het Nagelgilde voor, zoals beschreven in de
toegezonden bijlage. Margret licht dit beleid toe. Vanaf het begin is ons doel geweest:
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kwaliteit. Het kaf van het koren scheiden. De klacht van velen was dat alleen inschrijving in
KvK onvoldoende is. Het bestuur heeft eerst gewerkt aan examens, erkenningen e.d. Nu die
staan is het tijd om een volgende stap te maken en de kwaliteitsslag te effectueren.
Reacties van de aanwezige leden:
Positieve ontwikkeling, maar consument moet bewerkt worden. Die heeft uitleg over de
erkenning nodig. Communicatie is in dezen zeer belangrijk.
Kosten worden door sommigen als hoog ervaren. Ook wordt aangegeven dat als je toch al vol
zit wat dan de toegevoegde waarde van de erkenning/het lidmaatschap is. Anderen vinden dat
de prijzen in relatie tot andere soortgelijke verenigingen beslist niet hoog zijn.
Ook zijn sommigen voor het nog sterker aanzetten van verplichtingen die je hebt als je erkend
of lid bent van het gilde.. Genoemd worden: je houden aan de gedragscode (HBA), je moet
aanwezig zijn bij de ledenvergadering, je moet deelnemen aan bijscholing.
Voorgesteld wordt om aspirant leden meer te laten betalen en erkende minder. Ook wordt
voorgesteld om termijnbetaling mogelijk te maken, zodat de kosten gespreid kunnen worden.
Er is sprake van een kip en ei situatie. We willen dat er meer aan communicatie en promotie
gedaan wordt, maar we willen niet betalen/investeren. Er moet nu wel een doorbraak komen.
Opgemerkt wordt dat de ledenvergadering eerder gepland moet worden, zodat meer leden
daarmee rekening kunnen houden.
Opgemerkt wordt dat er straks maar een schild is namelijk die van erkend nagelstudio. Voor
de huidige schilden die gebruikt worden voor lidmaatschap zal een praktische oplossing
moeten worden gevonden.
Voorgesteld wordt om de bestaande leden een aanbieding voor een audit te doen.
Nieuwe leden moeten per 1/7 a.s. aan de nieuwe regels voldoen. Huidige leden hebben 1½
jaar de tijd om aan de voorwaarden te voldoen.
De voorzitter vraagt na alle discussie of de leden akkoord gaan met het nieuwe beleid van Het
Nagelgilde.
Besluit 5: Alle aanwezige leden gaan akkoord met het door het bestuur voorgestelde
nieuwe beleid voor Het Nagelgilde.
b. Lidmaatschapsgeld
In de beleidsnotitie zijn ook voorstellen voor tarieven lidmaatschap opgenomen.
De voorzitter vraagt de ledenvergadering de tarieven goed te keuren.
Besluit 6: De ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde
lidmaatschapstarieven voor 2014/2015, zijnde
Aspirant leden: € 89
Erkende leden:
e
€ 200 1 jaar voor audit Nagelgilde Erkend Nagelstudio
€ 100 volgende jaren als bijdrage voor promotie
Betaling mogelijk per maand/kwartaal/automatische incasso.
07.

Bestuur, commissies, auditeurs
De voorzitter geeft aan dat Het Nagelgilde versterkt moet worden met mensen die mee willen
werken aan de doelen van Het Nagelgilde. De werkwijze is dat er commissies zijn en dat de
voorzitter van de commissies ook in het bestuur zitten, zodat er een goede wederzijdse link is.
Het Nagelgilde zoekt nog bestuursleden. Leden kunnen zich melden voor deze functie, ook
nog ter vergadering. Voor sommige commissies zoals examens en wedstrijden is de
bestuursfunctie al ingevuld. De bedoeling van de commissies is dat het werk over meerdere
mensen verdeeld wordt, dat verwachtingen duidelijk op papier komen en van alle activiteiten
draaiboeken worden gemaakt en gehanteerd, dit ook i.v.m. de overdraagbaarheid.
De voorzitter vraagt of er onder de aanwezige leden belangstelling is.
Voor een bestuursfunctie melden zich:
Selcan Ercan: voorkeur erkenningen, maar mag ook een andere portefeuille zijn
Joyce Kooij: PR en Communicatie en/of Activiteiten en/of Beurzen
Tamara Schriek : Erkenningen
Karla Chávez: Erkenningen en/of Wedstrijden
Voor alleen een commissie melden zich:
Linda van den Akker: Examens
Muriel Reyes: Vakdagen
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Stefana v/d Linde: Erkenningen
T.a.v. bemensing van stand op beurzen wordt opgemerkt dat ook gewerkt zou kunnen worden
met halve dagen in plaats van hele dagen. Eis is wel dat in de stand gemotiveerde leden
staan met kennis van zaken aangaande Het Nagelgilde en die ook mensen aanspreken op
een beurs.
Om de vereniging beter en meer gestructureerd te laten functioneren, wil het bestuur
werkcommissies in het leven roepen:
De voorzitter bedankt degenen die zich beschikbaar hebben gesteld hartelijk. Hiermee kan het
gilde echt aan de slag. Na de vakantie wordt dit door het bestuur verder opgepakt.
08.

Aftreden bestuurslid
De voorzitter meldt dat Ferdie Olde Bijvank, secretaris vanaf het begin van Het Nagelgilde in
2005, stopt met zijn functie als bestuurslid. Ook met het secretariaat stopt hij in de loop van dit
najaar.
De voorzitter spreekt lovende woorden over de inbreng en inzet van Ferdie en het
secretariaat. Hem wordt met een Oorkonde het erelidmaatschap van Het Nagelgilde verleend
en een cadeau en bloemen overhandigd.
Ferdie dankt het bestuur en de leden voor het vertrouwen en wenst Het Nagelgilde alle goeds
toe. Hij is ervan overtuigd dat de vandaag goedgekeurde richting van Het Nagelgilde mooie
resultaten zal opleveren.

09.

Rondvraag
Op aangeven van Christien Roggeveen wordt de volgende ledenvergadering gehouden op
woensdag 10 juni 2015 om 19.30 uur. Locatie volgt nog.
Karla Chávez verzoekt om aanmeldingen voor lidmaatschap sneller dan in haar geval af te
handelen. Het bestuur zegt toe hier aandacht aan te besteden.
De website wordt als onoverzichtelijk en onduidelijk ervaren. Dit wordt opgepakt door het
secretariaat.
De suggestie wordt gedaan een vakdag te koppelen aan de ledenvergadering.

10.

Sluiting
De voorzitter bedankt Manon Barrau voor de gastvrijheid van vandaag en de aanwezige leden
voor hun komst en inbreng. Het bestuur is daar erg blij mee.
Vervolgens sluit zij de vergadering.
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