Agenda vergadering Ledenraad op 19 mei 2021 – versie 2
Noloc-leden die de vergadering als toehoorder willen bijwonen kunnen daartoe (conform Huishoudelijk Reglement
artikel 3:10) een verzoek indienen bij de voorzitter van de Ledenraad via info@noloc.nl.

Locatie:

gezien de omstandigheden door het COVID-19 virus zal deze vergadering gehouden
worden via ZOOM;
https://us02web.zoom.us/j/85170353540?pwd=Tkd3ZFlPTFFyZE5iNm5OZHIva0pXUT09

Aanvang:

16.00 uur

Einde:

ca. 18.30 uur

1.

Opening & vaststellen agenda

2.

Notulen Ledenraad 9 december 2020 (bijlage 1)
De conceptnotulen zijn als bijlage bij deze agenda gevoegd. Deze notulen worden voorgelegd ter
vaststelling door de vergadering.

3.

Jaarrekening en toelichting 2020 (bijlage 2a, 2b)
Als bijlage bij deze agenda ontvangt de ledenraad de jaarrekening 2020 alsmede de balans per
31 december 2020. Ter vergadering zal de penningmeester een mondelinge toelichting geven op
de cijfers.

4.

Verslag kascommissie over jaarrekening 2020 (bijlagen 3 en 4)
De kascommissie bestaat uit de ledenraadsleden Jacco Teunis, Carl Wilting en Hanneke
Wolterbeek. Op 28 april 2021 hebben zij een controle uitgevoerd op de financiële administratie
en de opgestelde jaarrekening 2020. Het verslag van de kascommissie alsook de
kascommissieverklaring zijn als bijlage bij de agenda gevoegd.
Te nemen besluit:
1. Gelet op het bepaalde in artikel 5.2, lid c van de statuten, wordt de ledenraad verzocht om de
jaarrekening en financiële verantwoording over 2020 vast te stellen en het bestuur conform het
bepaalde in artikel 5.2, lid d decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

5.

Jaarverslag 2020 – staat op de agenda voor 30 juni 2021

6.

Raad voor Beroepsregistratie en College van Belanghebbenden (bijlagen 5 t/m 8b: CV’s
kandidaten)
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Bij de organisatie van de ondersteunende activiteiten die voorbereiden op Beroepsregistratie
die binnen de vereniging zijn belegd wordt uitgegaan van een scheiding tussen inhoud en
uitvoering om onafhankelijkheid te waarborgen. De uitvoering is belegd bij de Coördinator
Certificeren en de Werkgroep MAIS.
De inhoudelijke aspecten, aangaande onderhoud van de beroepsprofielen en toetsingskaders
alsmede de kwaliteitsborging van de certificeringsprocessen worden belegd bij de Raad voor de
Beroepsregistratie. De Raad is een statutair orgaan binnen de vereniging en bestaat uit drie
Noloc leden en 2 externe deskundigen. De leden voor de Raad worden, op voordracht van het
bestuur, door de Ledenraad benoemd voor een periode van drie jaar.
Daarnaast is er het College van Belanghebbenden die is samengesteld uit een brede
vertegenwoordiging van partijen die belang hebben bij de kwaliteit van de dienstverlening en
certificering van loopbaanprofessionals en jobcoaches. Het College bestaat uit een voorzitter en
een even aantal leden (minimaal 6 en maximaal 10). De leden voor het College worden, op
voordracht van het bestuur, door de Ledenraad benoemd voor een periode van drie jaar.
Het bestuur stelt voor de volgende personen te benoemen voor de Raad voor de
Beroepsregistratie:
-

Marese Dijken (Noloc lid)
Erik Wissema (Noloc lid)

Het bestuur stelt voor de volgende personen te benoemen voor het College van
Belanghebbenden:
-

Karlien Haak – CNV/Jamesloopbaan (werknemers)
Petra van de Goorbergh – branche organisatie in werkveld Organisatie, Mens en Arbeid / OVAL
Geert-Jan Waasdorp - Private Opleider/Intelligence Group
John Fahrenfort – Publieke Opleider/Fontys

Ter informatie zijn curricula vitae toegevoegd.
De gesprekken met kandidaten voor deze twee organen zijn nog gaande.
Te nemen besluit:
2. Benoeming van bovenstaande kandidaten als lid van RvB en CvB.
7.

Voorbereiding / planning LR-vergadering 30 juni 2021 (bijlage 9 t/m 11)

8.

Rondvraag (vragen bij voorkeur vooraf aanmelden bij de voorzitter LR)

9.

Sluiting van de vergadering
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