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Jaarverslag 2020 Kwaliteitskring Zuid-Limburg  
  
  
De kwaliteitskring Zuid-Limburg gaat het tiende jaar in.  
  
Ons ledenbestand is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: 14 leden (1 “ere/slapend” lid heb 
ik vanaf nu niet meer meegeteld). Onze leden zijn in 2020: Conny Bijdevier, Louk Bour, 
Sylvia Fey, Jolein Gijsen, Priscilla Hermans, Jerry Impelmans, José Otten, Vico Smeets, 
Jantine Tanis, Gaby Tuguntke, Els Verheijen, Marilou van der Vlis, Hanneke Wessels en 
Loes Wolfs.  
  
Onze locatie  
het Coachhuis, Boschstraat 45 in Maastricht.  
  
Taakverdeling  
Coördinator: José Otten  
Secretaris/penningmeester: Loes Wolfs  
  
Financiën  
We hebben het jaar 2020 afgesloten met een positief saldo. Voor meer informatie over de 
financiën kun je bij Loes Wolfs terecht.  
  
Bijeenkomsten  
  
15 januari 2020: Nieuwjaarsbijeenkomst  
Deze bijeenkomst heeft sinds een aantal jaren een geheel informeel karakter. Volgens de 
nieuwe “traditie” zijn we met z’n allen wezen uit eten. We hebben afscheid genomen van 3 
leden en 2 nieuwe leden welkom geheten. Tevens hebben we het programma voor 
komend jaar aan onderwerpen bepaald. Het was weer een zeer gezellige en geslaagde 
avond.  
  
12 maart 2020: De Corporate Tribe 
Volgens de Corporate Tribe methode van Daniëlle Brown en Jitske Kramer kijken we wat 
nodig en belangrijk is voor de kringleden om met zin en inspiratie naar de bijeenkomsten te 
komen en te blijven komen voor de komende 2 jaar. Wat zou inspirerend zijn voor jou/ons, 
breder kijkend, wat kunnen we nog doen hier?  Er komen bekende maar ook verassende 
nieuwe inzichten en onderwerpen aan de orde. 
 
12 mei 2020: vervallen 
Vanwege een lockdown door Corona is deze bijeenkomst komen te vervallen.  
  
1 juli 2020: Impact van corona op jouw leven 
Wat heeft corona met jou gedaan, jou gebracht? We zijn het gesprek met elkaar 
aangegaan. Ieder geeft in 1 woord aan waar deze tijd voor staat. Daarna wordt dit plenair 
besproken en gereflecteerd op ieders woord. Vervolgens wordt ons gevraagd om een 
positief woord te formuleren waar mensen kracht uit kunnen putten. Wat zouden we 
anderen mee willen geven, waar sta ik voor, wat heb ik geleerd tot nu toe in het leven.  
Dit hangen we ieder aan een echte boom. Een Noloc boom, als verwijzing te gebruiken voor 
cliënten. 
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21 september 2020: je bestemming vinden 
In deze avond hebben we als thema: je bestemming vinden en die vertalen in functies. We 
hebben een opdracht thuis voorbereid vooraf en we gaan nu in kleine groepjes bij elkaar 
zitten om de gemaakte werkstukken te bespreken. Er ontstaan mooie gesprekken over 
verbinding, mens-zijn, nieuwsgierigheid en verwondering. Daarna vindt er een vertaalslag 
plaats van de bestemming naar functies.  
  
14 november 2020: studiedag  
Onze studiedag hebben we helaas na een aantal verwoede pogingen om te gaan wandelen 
in kleine groepjes en aansluitend via zoom bij elkaar te komen, moeten annuleren vanwege 
corona en de onmogelijkheden die dit met zich meebracht.  
 
4 leden van de kring hebben hun lidmaatschap opgezegd met ingang van 2021. Volgend 
jaar gaan we weer verder met een aantal nieuwe leden.  
  
Hiermee hebben we bijzonder en bizar 2020 afgesloten en gaan we op naar een mooi nieuw 
2021 samen!  
  
  
  
Loes Wolfs 

 


