ALV 4 maart 2018
Els heet iedereen van harte welkom. De griepgolf heeft toegeslagen,
helaas zijn niet alle leden die zich aangemeld hadden in staat om ook
daadwerkelijk te komen. Dit is de eerste ALV op een nieuwe locatie. De
ruimte is groot genoeg, wellicht is het licht niet overal even helder. Tip
voor de volgende keer: als je een daglichtlamp hebt neem deze dan mee,
inclusief verlengsnoer*.
Het verslag van de ALV 2017 is zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
De nieuwe opzet van het jaarverslag valt in goede aarde. Wat opvalt is
dat er zoveel werk zit aan het aanmanen van leden om te betalen. Het
blijft vrijwilligerswerk en iedereen wordt dan ook gevraagd de contributie
en deelnamegeld voor workshops tijdig te voldoen.
Toelichting op het financieel verslag:
•
•
•
•

Het aantal deelnemers aan workshops loopt terug;
De reserves lopen terug;
Vanaf 2018 moeten we huur betalen voor het gebruik van de
ruimte.
Jacqueline gaf aan dat we voldoende reserves hebben opgebouwd
om zo’n drie jaar te kunnen voorzien in de betaling van de huurkosten. De reserves lopen dus nog niet echt terug maar daar gaan
we wel op interen omdat we immers geen spaardoel hebben.

Het verslag is goedgekeurd en de penningmeester wordt gedéchargeerd.
Jacqueline geeft aan dat we op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester
omdat zij met een textielopleiding is begonnen en nauwelijks meer met
polymeerklei werkt. Ze stopt dan ook als penningmeester, dit jaar zal ze
nog afmaken. Zo kan een nieuwe penningmeester dan ook worden ingewerkt.
De workshop van Joe Patouille wordt nu duidelijker opengesteld voor nietleden.

Er komt een voorstel één Guilddag per jaar open te stellen voor niet-leden
(leden kunnen een introducé meenemen). Het bestuur neemt dit in overweging. Het zou een goede mogelijkheid kunnen zijn anderen kennis te
laten maken met het Guild.
Het officiële gedeelte hebben we lekker kort kunnen houden. Het werd tijd
om Hout te gaan maken in Houten. Er lagen tutorials en iedereen heeft
flink haar best gedaan om met een mooi resultaat naar huis te gaan.
* Inmiddels heeft het Guild geïnvesteerd in daglichtlampen. Er zijn nu 10
lampen beschikbaar. Als we met 2 op een tafel werken kunnen we 20
personen voorzien van daglicht. Hiervoor moeten wel steeds verlengsnoeren aanwezig zijn. Deze optie wordt (net als het meebrengen van
ovens) meegenomen bij aanmeldingen.

