
Jaarverslag NOLOC Kwaliteitskring Oegstgeest 
2020 
 
Leden:  Zabeth Kneppers, Marijke Markus, Liesbeth Bezem, Marit Tuske, Marleen de Sterke, 

Loes van Rosse, Siska van Ulden en Marieke Brands   

 

Taken:  Kring coördinatie Wisselend 

  Voorzitter  Marieke Brands 

Financiën  Siska van Ulden 

  Jaarverslag  Marieke Brands 

  Notulen  Wisselend  

 

Locatie: Kantoorruimte Loes van Rosse in Leiden, afgelopen jaar groot deel online 

  

Financiën:  Bijdrage van € 25,00 per kringlid per jaar vastgesteld. Zie Financieel 

jaarverslag van Siska v Ulden, onderaan dit jaar verslag 

   

Frequentie: In 2020 zijn er 7 reguliere kringbijeenkomsten geweest en een zomers etentje 

in juni, plus een webinar en online workshop die groot deel kring gevolgd heeft.  

In principe zijn er 8 bijeenkomsten per jaar met de afspraak dat leden indien 

nodig 2 bijeenkomsten per jaar mogen afzeggen, zodat een ieder in ieder geval 

6 reguliere kringbijeenkomsten bijwoont. Hoewel dit jaar natuurlijk wel een 

anders dan ander jaar geweest is ivm grotendeels online intervisies en 

activiteiten, is het toch een ‘druk’ kringjaar geweest. 

 

Overzicht bijeenkomsten 

 

09-01-2020 Rondje stand van zaken  

Casuïstiek: twee besprekingen nav inbreng van Siska en Zabeth.  

06-02-2020 Rondje stand van zaken 

Marieke en Zabeth organiseren een avond rond thema het Loslaten; 

theoretische informatie vanuit eerder door Zabeth gevolgde workshop bij Jan 

Bommerez, aangevuld met wat oefeningen; 

 Eerder door Marieke gevolgde workshop Sedona methode, met oefeningen 

 Marieke net basisopleiding ACT gevolgd, info met aantal oefeningen 

 

02-04-2020 Themamiddag met spreker (Yvon Goldbach) gaat niet door ivm corona 

maatregelen. We hebben onlinecontact. 

Rondje stand van zaken; sommige agenda’s zijn leeggelopen, anderen zijn 

direct overgestapt op online of telefonische begeleiding. Mn overleg over hoe 

verder, hoe we kring verder vorm gaan geven, welk medium we willen 

gebruiken (skype, zoom, teams), wat we voor elkaar kunnen betekenen 

komende tijd om elkaar te ondersteunen, tips te geven, filmpjes/boeken ed 

delen, etc.  

 

14-05-2019 Rondje stand van zaken. 

Meer wel en wee en praktisch dan echte casuïstiek bespreking; enkele korte 

hulpvragen en suggesties. Afgesproken dat meerdere leden aansluiten bij het 

nolocwebinar van Yvon Goldbach 

26-05-2020 Nolocwebinar van Yvon Goldbach als voorbereiding op de gewenste 

verdiepingsbijeenkomst. 



 

18-06-2020 Gezamenlijk eten, op afstand buiten in buurtuin bij Marieke, na regen binnen 

voortgezet. 

Rondje stand van zaken, brainstorm verdiepingsonderwerpen volgend seizoen. 

Afgesproken te gaan experimenteren met af en toe in de middagen bijeen te 

komen ipv  in de avond (vermoeiend, na dag hard werken) 

 

01-10-2020 Rondje stand van zaken. 

  Casuïstiek: Casus van Marit besproken. 

Ontwikkeladviestrajecten besproken; Marit en Marieke zijn hier mee begonnen 

in zomer, wellicht willen anderen ook meedoen bij volgende ronde; informatie 

over scan en aanpak en NLleertdoor 

 

29-10-2020 Rondje stand van zaken. 

Iedereen heeft aantal favoriete boeken bij de hand en vertelt iets over waarom 

dat boek zo geraakt heeft of hoe het bruikbaar is in loopbaancoaching. Er wordt 

een enorme boekenlijst uitgewisseld en iedereen voelt zich geïnspireerd.   

 

10-11-2020 Vrijwel voltallige kring volgt online workshop Sedonamethode, ter 

voorbereiding op een verdiepingsbijeenkomst tijdens kringbijeenkomst nov. Die 

bijeenkomst is afgezegd ivm aanscherping coronaregels waardoor fysieke 

bijeenkomst niet mogelijk was en meerwaarde van online verdieping leek te 

klein; dus november is een reguliere (nou ja, online) bijeenkomst geworden 

 

26-11-2020 Rondje stand van zaken 

  Casuïstiek: casus Marieke en vragen van Siska en Liesbeth besproken 

In kader NLLD aanmeldingsprocedure (1-12 portaal weer open) en aanpak 

besproken: Marit, Liesbeth en Marieke maken afspraak om binnenkort met 

elkaar hier verder over te overleggen. 

15-02-2021, Marieke Brands 

 

Financieel jaarverslag Siska v Ulden   

Categorie Bedrag   TOTAAL 

Bijdrage leden 
 €         
100,00  Siska, Liesbeth, Zabeth, Marit 

 €       
100,00  

  
 €            
75,00  Marleen, Marijke, Marieke (reeds betaald voor overdracht kas   

Bijdrage Noloc 
 €         
250,00  jun-20 

 €       
250,00  

Totaal inkomsten     
 €       
350,00  

    
In kas 28 maart 
2020     

 €       
740,10  

    

IN KAS 31-12-2020   
 €       
861,90  

 


