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Verslag formele bijeenkomst Ledenraad en Bestuur op 16 september 2020 
Landgoed Vollenhoven, De Bilt 

 

Aanwezig Ledenraad: Marese Dijken, Corine van Dijk, Diederik van Dorth tot Medler, Tosca Goes,  

Daan de Haas van Dorsser, Daphne van den Hof, Reina Janssen,  

Sigrid van der Laan, Mark Ligthart, Annelies Nijenhuis, Joke Tacoma,  

Jacco Teunis, Gea de Wagt, Erik Wissema, Hanneke Wolterbeek,  

Ninet van de Worp 

Aanwezig bestuur: Jeroen Bregman, Marea de Bruijn, Ester Leibbrand, Ruerdje van Mierlo 

(kandidaat-bestuurslid), Connie van der Zwan 

Afwezig Ledenraad: Monique Eland, Jurriën te Pas, Carl Wilting 

Verslaglegging:  Hester Schimmel 

 

 

1. Opening & vaststellen agenda 

Deze vergadering is een vervolg op de informele vergadering van de Ledenraad en het bestuur.  

 

2. Contributievoorstel 2021 (Jeroen Bregman) 

Toelichting op dit voorstel is met de agenda meegezonden als bijlage 1.  

 

De komende jaren zullen uitdagende jaren worden en het is moeilijk te voorspellen wat er met het 

ledenaantal gaat gebeuren. Leden moeten gaan betalen voor (re-)certificering.  

Een groep van ca. 100 leden die al voor 1/1/2017 lid zijn geworden, kunnen zonder erkenning per 

31/12/2020 geen lid meer blijven. 

Ook zijn er leden die hun beroepsregistratie hebben laten verlopen, hiervoor hebben zij tot 31/12/2020 

nog de kans om dit met herregistratie te herstellen.  

In 2021 hoeft niemand de re-certificering te doen vanwege het jaar uitstel dat ieder krijgt, de vraag is 

wie er vervolgens zal besluiten om dan per 31/12/2021 geen lid meer te zijn vanwege de aankomende 

re-certificering.  

Aan de andere kant: het Noloc-merk wordt steeds meer gevraagd en steeds bekender, het aantal leden 

blijft voortdurend en sneller dan voorheen groeien. Er is een Noloc Academie opgezet en het online 

aanbod stijgt. De aantrekkingskracht van het lidmaatschap wordt groter. 

 

Alles meewegende is de contributie voor 2021 vastgesteld. Om quitte te spelen zou het nodig zijn om te 
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stijgen naar 275 euro. Het is echter niet noodzakelijk om ieder jaar een plusbegroting te leveren. Vraag 

is wel of je genoeg buffer hebt om 2021 te trekken.  

Gekozen is nu om een minbegroting te maken, met het vertrouwen dat we dit kunnen hebben.  

 

Tosca: het voelt niet goed om in deze tijd waarin veel ondernemers het moeilijk hebben een verhoging 

door te voeren. Ze geeft haar zorg mee of dit het juiste signaal is.  

Jeroen: op dit moment zijn er slechts 25 leden die hun contributie nog niet hebben betaald en hooguit 

10 mensen die een betalingsregeling hebben aangevraagd, er zijn weinig tot geen signalen ontvangen 

dat de contributie een probleem is.  

 

Voor de stemming is er een machtiging van Jurrien aan Erik en een machtiging van Monique aan Tosca 

ontvangen. 

 

De Ledenraad stelt de jaarcontributie voor (aspirant-)leden voor 2021 vast op € 262,50 (excl. BTW) en 

de register-bijdrage voor externe aansluiters op € 187,50.  

 

 

3. Stand van zaken jaarplan 2020 

Ester neemt het jaarplan globaal met de Ledenraad door. Het bestuur is blij met de vele voornemens die 

zijn gerealiseerd en in ontwikkeling zijn.  

Enkele zaken zijn om diverse redenen doorgeschoven naar 2021, te weten: onderzoek 

samenwerkingsmodel Human Capital platform, Publicatie van Best Practice (storytelling) over inzet 

loopbaanprofessional om DI en LLO te stimuleren, buddy rol (customer journey), onderzoek naar 

digitale tool waarmee de samenwerking tussen leden vergroot kan worden, openstellen van wederzijdse 

bijeenkomsten van aanpalende beroepsverenigingen, inzicht in en ontsluiten van beschikbare 

vergoeding en faciliteiten voor loopbaanvoorzieningen.  

 

Complimenten van de Ledenraad aan het bestuur voor wat er allemaal is uitgevoerd.  

 

4. Aftreden Ledenraad 2017-2020, aantreden Ledenraad 2020-2023, onder begeleiding van 
daarvoor ingestelde commissie bestaande uit Connie van der Zwan (Bestuur) en Monique Eland 
en Corine van Dijk (Ledenraad). Bij de agenda is bijlage 2 toegevoegd: verslag van het verloop 
van de verkiezingen. 

Woord van afscheid en welkom door Ester Leibbrand, voorzitter Noloc. Omwille van de tijd zullen de 
nieuwe leden zich tijdens de maaltijd na afloop voorstellen aan het bestuur.  
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Corine vertelt mede namens Monique (afwezig) en Connie over de verkiezingen die dit voorjaar plaats 
hebben gevonden.  
Het promoten van de Ledenraad is in de aanloop naar de verkiezingen opgepakt. Het heeft geresulteerd 
in een mooie nieuwe groep van 13 personen, waaronder ook twee leden die actief zijn in jobcoaching.  
De kieskringen die nog vermeld stonden in het huishoudelijk reglement zijn onder de loep genomen. 
Feitelijk zijn er geen verkiezingen geweest, omdat er niet meer kandidaten waren dan plekken. Wel was 
er een bezwaarprocedure.  
Aanbevelingen vanuit de commissie:  
- meer promotie van de Ledenraad, niet alleen in aanloop naar verkiezingen 
- aanpassing van Huishoudelijk Reglement waar nodig.  

Erik neemt afscheid als voorzitter van de Ledenraad. Hij heeft een persoonlijke afscheidsspeech 
voorbereid, waarin hij vertelt over de periode van zijn voorzitterschap en zijn dank uitspreekt voor de 
fijne samenwerking met LR-leden, bestuur en secretariaat.  

De heden afgetreden leden zijn: Marese Dijken, Monique Eland, Tosca Goes, Joke Tacoma, Erik Wissema 
en Ninet van de Worp. 

Voor allen zijn er bloemen en cadeau’s/cadeaubonnen.  

De herbenoemde leden zijn: Corine van Dijk, Diederik van Dorth tot Medler, Daphne van den Hof, Mark 
Ligthart, Jurriën te Pas en Carl Wilting. 
De nieuwe leden zijn: Daan de Haas van Dorsser, Reina Janssen, Sigrid van der Laan, Annelies Nijenhuis, 
Jacco Teunis, Gea de Wagt en Hanneke Wolterbeek. 

Alle leden van de nieuwe Ledenraad tekenen de bereidheidsverklaring.  
 
Diederik neemt het woord van Erik over. Hij brengt namens Carl (afwezig) de hartelijke groeten over aan 
de vertrekkende leden en een persoonlijk dankwoord aan scheidend voorzitter Erik. 
 
Ester neemt het woord en richt zich tot de vertrekkende leden van de Ledenraad.  
Zij gaat in op de woorden van Erik over de pittige tijd die de Ledenraad en het bestuur ook hebben 
doorgemaakt zo rond het aantreden van de Ledenraad zes jaar geleden. Er is in de relationele sfeer veel 
gegroeid in positieve zin. Dank aan alle leden die veel energie staken in de Ledenraad en welkom aan de 
13 leden die vandaag voor een nieuwe of eerste periode opgaan.  
Het bestuur ziet er naar uit om met elkaar aan de slag te gaan.  
 

5. Verkiezing: Onder leiding van ad interim-voorzitter (Diederik van Dorth tot Medler) wordt 
overgaan tot verkiezing van: nieuwe voorzitter en leden Kascommissie. 

Diederik wordt benoemd tot voorzitter.  

Jurriën heeft zich bereid verklaard voor de Kascommissie, Diederik is dat ook. 
Hanneke treedt toe en ook Carl heeft aangegeven de functie te blijven vervullen. 
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Diederik vraagt wie er mee wil denken met hem inzake de statutenwijziging ter voorbereiding op een 
overleg met Connie. Corine en Daan zijn hiertoe bereid.  

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

 

Vergaderdata 2021 worden vastgesteld: 10 februari, 19 mei, 15 september, 24 november 
(afstemmingsoverleg), 8 december. 
 
Er wordt een vraag gesteld over de academie/uitwerking online leerlijnen: hoe staat het ervoor? Ester 
geeft aan dat het ietwat vroeg is om hier in detail op te reageren, zij zal hier de volgende keer 
uitgebreider op terugkomen.  

Er worden straks buiten foto’s gemaakt van vertrekkende en nieuwe ledenraad. 

  

7. Sluiting van de vergadering 

De vergadering wordt afgesloten om 18.30 uur.   

 

  


