ALV 12 februari 2017
Met een kort oponthoud voor het leuke winterweer (wat eigenlijk best wel
meeviel maar de toegang van het Wellantcollege lag mooi vol!) heet Els
ons allemaal van harte welkom. Uiteindelijk hebben 21 leden de weg naar
Houten weten te vinden.
Het verslag van 2016 behoeft geen aanvullingen en is goedgekeurd. Het
jaarverslag is duidelijk. Het financieel jaarverslag 2016 kan nu niet
goedgekeurd worden door de afwezigheid van de penningmeester. Dit zal
buiten de ALV geregeld worden.
Het was de bedoeling dat we vandaag ook afscheid zouden nemen van
Karin Breukelmans. Helaas laten de omstandigheden dat niet toe. Karin
zal nog wel een andere keer aanwezig zijn.
Tineke Haan is enkele maanden actief bezig geweest als secretaris van
het Guild. Ze heeft besloten er toch mee te stoppen. Als overige
bestuursleden hebben we besloten geen vacature open te stellen maar de
invulling binnenskamers te regelen. Dank aan Tineke voor je werk!
Na een korte discussie (ook over stapelbedden en reisafstanden) is
besloten te kijken of we het Guildweekend 2017 in het tweede weekend
van november kunnen houden.
Het Guild heeft nu ruime financiële middelen. Besloten wordt de besteding
van het financieel bezit DPAG voorlopig aan te wenden voor de huur van
de locatie(s) welke nodig zullen zijn door het wegvallen van de
mogelijkheid gebruik te maken van het Wellantcollege in 2018. Waarbij
we meteen aangeven bijzonder erkentelijk te zijn voor alle keren dat we
wél gebruik mochten maken!
Er wordt besloten de Facebookpagina van het DPAG om te bouwen tot een
besloten groep voor leden. Noortje buigt zich hier verder over. Wanneer
het een besloten pagina wordt kunnen we er ook bijvoorbeeld technieken
op beschrijven zoals we deze vanmiddag gaan volgen.
Er waren uiteindelijk 14 aanmeldingen voor de wedstrijd Textuur met
Melanie Muir. Er werd beoordeeld op gebruik van de textuur, originaliteit,
creativiteit, kleur, afwerking en eenheid. De einduitslag staat op de
website. De aanwezige deelnemers hadden allemaal hun werkstuk
meegenomen. Leuk om te zien!!
Marja van HappyThings was ook weer aanwezig met materiaal uit haar
winkel. Een welkome aanvulling!

Na de lunch (waarbij de overheerlijke kippensoep gretig aftrek vond)
gingen we aan de slag met onze gezamenlijke hobby: kleien! Noortje legt
de techniek van het gebruik van embossingfolders uit. Wilde je nét
overstappen op een andere hobby blijk je die “oude” folders toch niet weg
te hoeven gooien. Of je loopt in een winkel en denkt waar zouden die
folders toch voor gebruikt kunnen worden? Ze zijn er in heel veel
verschillende maten en prijsklassen!
Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat iedereen met een leuk resultaat
naar huis ging.

