Algemene Ledenvergadering d.d. 27-11-2021 van Stichting “De Verenigde Modevakscholen
in Nederland”
Locatie: Opstandingskerk, Feithenhofweg 24, 8071XB Nunspeet
Tijd: 10.00 uur
Deelnemers: Wilma Schouten-Lankman
Marion van OirschotKnapen
Joke Rozenbeek-van der
Vlugt
Geke Odink-Wolters
Gerdi grote PuntAchterkamp
Willie Molendijk

Besproken

Aanmeldingen

Josje van de Wal, Karin van Oosten, Roelie van Dijk, Tinie
Prins, Trudi de Kreek, Wilma Casimiri
Alice Brandt, Annette Lodder, Aukje Huls, Bettina de Blok,
Gré Visser, Ira Witjes, Karlijn Huvenaars, Lies Slendebroek,
Lisette Doevenspek, Marja Karenbeld, Melanie de Bakker,
Miranda
Bennink, Tine Nadorp, Tiny Manders, Truus de Graauw,
Margrèt Slot, Leny Rief
De Voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en heet
iedereen welkom.

Opening van
de vergadering
Mededelingen en
ingekomen stukken

2

(voorzitter)

agendapunt

Afmeldingen

1

(penningmeester/vicevoorzitter)
(secretaris)

Financieel overzicht en
benoeming
kascommissie

Miranda Bennink vraagt of het mogelijk is de ALV online bij
te wonen, na overleg wordt door het bestuur besloten om dit
niet te doen
Kascommissie 2021: Wilma Casimiri en Karin van Oosten.
De kas is goedgekeurd en de penningmeester is daarvoor
gedechargeerd.
Voor 2022 is de kascommissie benoemd:
Wilma Casimiri
Miranda Bennink ( nog vragen)
Reserve: Tinie Prins
Op het financieel verslag zijn geen vragen bij het secretariaat
binnengekomen en is tijdens de vergadering goedgekeurd
Als tip werd aangegeven eens naar de mogelijkheden van
een andere bank te kijken i.v.m. de bankkosten, genoemd
werden de KNAB en ASN bank
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Actie
door

3

Mededelingen: o.a. LPM:
examens,
mededelingen, lopende
en aankomende
activiteiten binnen de
stichting

Betreft de contributie:
Deze blijft in 2022 hetzelfde
Leden €110.00
Seniorleden € 55.00
Coupeuses € 82.50
Tekenmappen examineren € 17.50
Herexamen tekenmappen € 17.50
• Studiedag 22 januari, verzoeken de betaling in 2022
te doen i.v.m de boekhouding
• Voorstel van Karin om een studiedag in te plannen
onderwerp: Alledaags Textiel , stalen onderzoek,
Examens 2022
• 10 juni – textielwarenkennis
• Examenkandidaten ( mappen en technieken) voor 25
februari aanmelden bij voorzitter
•

Het verzoek is een aanmelding- invullijst voor de
examenkandidaten te maken en die op de website te
zetten zodat in stappen de volgorde van aanmelden
uiteengezet wordt. Het kan worden gedownload,
ingevuld, ondertekent en teruggestuurd worden naar
de voorzitter

•

Dagje uit: wordt door Josje van der Wal en Tinie
Prins georganiseerd en is in 2022 in Leeuwarden.
Wordt aan gewerkt

•

4

Bestuurssamenstelling
Verkiezing lid
examencommissie

Nagaan in de statistieken hoe de website
gevonden/bezocht wordt
Bestuurslid, mevr. Gerdi grote Punt, is dit jaar aftredend
als bestuurslid.
Mevr. Gerdi grote Punt heeft zich voor onbepaalde tijd,
maar maximaal de resterende zittingsperiode van 6 jaar,
herkiesbaar gesteld.
Gerdi is unaniem voor een volgende periode gekozen
Geke heeft zich kiesbaar gesteld voor de
examencommissie en is hiervoor ook unaniem gekozen

5

1 Statuten/Huishoudelijk

reglement.
(zie ook het aparte blad
als aanvulling bij dit
punt)

Hh reglement stemming, afwezigen konden per app hun
stem doorgeven. Buiten de ALV zijn er per app nog de
stemmen binnengekomen van Ira Witjes, Alice Brandt,
Tiny Manders, Melanie de Bakker, Bettina de Blok .
Miranda Bennink en Karlijn Huvernaars hebben ook
gereageerd maar die hebben geen stemrecht als
coupeuselid
Art. 3 15 stemmen voor 2 tegen/ natuurlijk kunnen er
bijzondere omstandigheden zijn waardoor van de Hh kan
worden afgeweken
Art. 5 15 stemmen voor 2 onthoudingen
Deze artikelen worden aangepast in het Hh-reglement
Art, 11 en 12 zullen opnieuw behandeld worden
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13 Rondvraag

Karin
• N.a.v. de discussie betreft de art. die we graag in het
Hh reglement vastgelegd willen hebben gaat Karin
van Oosten inventariseren en een commissie
vormen samen met Trudi de Kreek en Tinie Prins
om in beeld te krijgen hoe we de leden beter bij de
stichting kunnen betrekken en de opkomst hoger
kunnen krijgen bij de studiedagen. En daarnaast ook
de taken actiever bij de leden kunnen neerleggen
Bettina
• Vraag over het textielexamen van 2021, betreft het
niet goed verlopen hiervan, ligt bij het LPM
• Voorstel voor studiedag op schaal tekenen van de
boeken om meer op 1 lijn te komen met de
verschillende modevakscholen. Wordt meegenomen
Trudi
• Is het vergaderen via teams niet effectiever dan op
locatie? Het heeft voor- en nadelen maar het zal
waarschijnlijk een combinatie gaan worden. Voor kort
overleg is het zeker een aanwinst
• Kan er een Instagram account worden aangemaakt?
Zou idd kunnen. Belangstellenden om dit te beheren
kunnen zich aanmelden. Er is wel een
facebookpagina, wordt beheerd door de voorzitter
maar niet gestructureerd wegens tijdgebrek dus wie
zich hiervoor wil inzetten kan zich melden bij het
bestuur
Tip: facebook pagina Terry Fox

15 Sluiting uur om 12.47
uur

Volgende ALV: zaterdag 5 november 2022 om 10.00 uur bij
:…..
Akkoord:

W.W.T. Molendijk-Kamies (voorzitter)
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