Notulen bestuursvergadering op 17 februari 2022 online.
Ingekomen berichten:
Geen bijzondere ingekomen berichten.
2. Verslag vorige vergadering:
De notulen worden doorlopen en er doen zich geen bijzonderheden voor.
3. A.L.V.
- Kascontrole Antoinet Nas en Ingrid Depoover gaan de kascontrole doen. Lut en Bernardine gaan alle stukken
in orde maken en dan het financieel verslag voorleggen aan Ingrid en Baukje
- Herverkiezing bestuursleden. Mieke, Bernadette en Martha stellen zich herkiesbaar.
- Statuten wijzigen:
Alle artikelen worden besproken en eventuele wijzigingen worden genoteerd.
Er zal contact opgenomen worden met een notaris en met hem/haar zal worden overlegd welke stappen we
moeten nemen tot het wijzigen van de statuten.
Voor de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuursleden zal een offerte worden aangevraagd.
Ruilabonnement:
Oude ruilabonnementen zullen op de ALV verkocht worden voor € 0,25 en 5 voor € 1.
Oude tijdschriften:
Er zijn veel oude tijdschriften in de opslag.
We gaan nadenken over hoeveel we moeten bewaren en wat er weg kan.
Winkels:
De winkels van Lidy Schoonens en Mary en Fred Koperdraat zullen aanwezig zijn op de ALV.
4. Penningmeester:
De overdracht van de financiën zal worden afgehandeld door Bernardine en Lut .
Martha zal back-up financiën worden als Lut definitief is gestopt.
5. Zomerstage
- De groepen zijn op dit moment nog niet vol. De stages gaan hoe dan ook door.
De leden die al hebben ingeschreven en hun voorschot hebben betaald hebben in ieder geval een plaats.
Na de ALV zal indien nodig een oproep op FB worden geplaatst. De mensen die zich daarna inschrijven
moeten bij over inschrijving alsnog loten.
6. Beurzen
- Eerste beurs; 10 april St. Niclaas.
- Boekbindbeurs Leiden; 5 en 6 november 2022.
7. Gezamenlijke vergadering met redactie
Voor onderlinge band is het belangrijk dat bestuur en redactie elkaar ontmoeten. Er zal een gezamenlijke
bijeenkomst worden gepland waar het nuttige en aangename met elkaar worden verenigd.

8. huisreglement
Het huisreglement zal worden nagelopen, eventueel worden gecorrigeerd en daarna op de website worden
geplaatst.
9. Website
Berichten die worden geplaatst op de website zullen worden gekoppeld aan FB.
Dit zal worden doorgegeven aan de webmaster.
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