Verslag van de Algemene Leden Vergadering d.d. 26 februari 2012
Aanwezig:
Els van Haasen (voorzitter), Pauli van Veen (penningmeester-notulist),
Annemieke van Gent, Marij de Bruijn, Lucie Blaauw, Tineke Haan, Antoinette Anthonisse,
Joyce van Loon, Marian van Galen, Eveline Klootwijk, Ilse Post, Trusien Löwenthal,
Jeannette Hurkens, Leni Oranje, Helma Hooijmans, Anja Overdijk, Rian Sanderse, Louise Gout,
Agnes van Liere, Liselot Henderyckx, Christine Ingelbrecht, Diana Dufoort, Paula van der Kuur,
Petra Ramaekers, Marjon Donker, Saskia Veltenaar
Afwezig met kennisgeving:
Paula van Assema, Jacqueline van den Berg, Karin Breukelman, Tine Demol, Linda Ezerman
1. Opening
Els heet allen van harte welkom. We staan even stil bij het feit dat onze Vereniging inmiddels al
ruim een jaar bestaat. Voor de presentielijst, en omdat er nieuwe leden aanwezig zijn, wordt een
snelle voorstelronde gehouden.
2. Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 23 januari 2011
Het verslag is helaas nu niet beschikbaar en zal worden gepubliceerd op de website zodra dit het
geval is.
3. Concept wijzigingen Huishoudelijk Reglement
De voorgestelde wijzigingen worden inhoudelijk besproken. Het huishoudelijk reglement zal
conform gemaakte afspraken tijdens de vergadering worden aangepast en gepubliceerd op de
website.
4. Rooster van aftreden bestuur
Omdat het bestuur in zijn geheel voor 3 jaar is aangesteld op 1 september 2010 verloopt hun
aanstelling op 1 september 2013. Het is niet wenselijk dat dan het gehele bestuur aftreedt, Els
werkt een voorstel uit waarbij dit stapsgewijs zal plaatsvinden.
5. Financieel verslag 2011
Een aantal leden zijn geschrokken van de hoogte van de uitgaven voor de Creatieve Hobby- en
Handwerkdagen in Den Bosch. Dit was o.a. een investering in materiaal voor workshops en
meetings. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om niet meer op deze basis deel te nemen aan
beurzen. Een samenwerking als met Goedkoopste Kralen op de Kreadoe is wenselijker en
financieel aantrekkelijker.
Er wordt gevraagd of alle activiteiten nog nieuwe leden hebben opgeleverd, voor zover nu
bekend is dit er 1. Pauli zal op het aanmeldingsformulier de vraag toevoegen op welke manier
het nieuwe lid het DPAG heeft ontdekt.
De kascommissie, bestaande uit Tineke Haan en Antoinette Anthonisse hebben de cijfers
gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt hiermee décharge verleend.

Beide dames zullen volgend jaar ook de kascontrole doen, daarna zal één van hen aftreden en
worden vervangen door een ander lid.
6. Activiteiten kalender 2012
30 maart – 1 april: Mixed Media Event – locatie Houten
Uiteindelijk zijn er voldoende inschrijvingen om dit te laten doorgaan.
17 mei: Christi Friesen – locatie Aalsmeer
Dit is een extraatje, Christi is al in Nederland zodat geen reiskosten berekend hoeven te worden.
Inschrijven kan tot kort voor de workshop.
17 juni: meeting/workshop – nadere informatie volgt
13-14 oktober: Lindley Haunani – locatie Houten
Nadere informatie volgt.
31 oktober – 4 november: Kreadoe
Goedkoopste Kralen heeft een grotere kraam dan in 2011, het is de bedoeling dat het DPAG hier
workshops gaat geven. Nadere informatie volgt.
25 november: meeting/workshop – nadere informatie volgt.
7. PR-commissie
Vanwege hun drukke agenda’s hebben Saskia en Marjon besloten de PR-commissie te verlaten.
Omdat er verder geen commissieleden waren wordt de commissie opgeheven. Het bestuur
dankt hen voor hun enthousiaste inzet, deze zal nog worden beloond met een attentie. Zij krijgen
een applaus van de leden.
8. Locatie Guild bijeenkomsten
De lokalen in het Wellant College in Houten die belangeloos beschikbaar worden gesteld door
Trusien en Ton zullen helaas niet altijd meer beschikbaar zijn. In het vervolg zal per bijeenkomst
een locatie worden bepaald.
9. Website
In het vorige overleg heeft Bianca aangegeven dat haar man kon helpen met het bijhouden van
de website. Het is niet duidelijk of dit al het geval is, Els vraagt het na bij Karin. Er wordt
voorgesteld om een content management systeem in te voeren zodat de website toegankelijker
wordt. Er wordt gevraagd of leden interesse hebben om hier een bijdrage aan te leveren.
Reacties zijn welkom.
10. Rondvraag
Liselot: is er voor de leden een logo van het DPAG beschikbaar? Dit kan worden gekopieerd van
de site.
Marian: is het mogelijk om een aanmeldformulier rechtstreeks in te vullen? Nee, het is de
bedoeling dat dit eerst wordt opgeslagen op de eigen computer. Na invullen en opslaan kan het
dan worden verstuurd.
Marij: complimenten voor de inzet van het bestuur in 2011!
11. Sluiting
Met dank aan allen voor hun aanwezigheid en inbreng sluit Els de vergadering.

