
Jaarverslag 2018 Kwaliteitskring NOLOC 
Regio Zuidoost Brabant 

 
Algemeen: 
De kwaliteitskring Regio Zuidoost Brabant bestaat sinds december 2008. De doelstelling van de kring 
is delen van interessante thema’s en ervaringen. 
 
Leden: 
Ellen van den Wittenboer (coördinator), Paul Oosting, Perry Filippini, Machiel Kneppers, Camilla 
Forsman, Annet Daamen, Nan Schriks, Bernadette Kwaks, Miranda Raaijmakers, Mireille Wils, Ellen 
Rejaan, René Cornelissen. Perry en Annet hebben gaandeweg het jaar afscheid genomen.  

 
Frequentie en locatie: 
Tweemaandelijks wordt de bijeenkomst op een avond in de week gehouden. In 2018 hebben we 
evenals in andere jaren de bijeenkomst op wisselende avonden gepland, zodat andere hobby’s en/of 
vaste afspraken er niet te veel onder “geleden” hebben. We zijn erg tevreden over de locatie Golfbaan 
Het Woold, Gezandebaan 46, 5725 TN Heusden (Gemeente Asten) waar we heel dit jaar – met 
uitzondering van de uitnodiging van Annet om op haar werklocatie deel te nemen aan de bijeenkomst 
– met plezier geresideerd hebben. We hebben dit jaar 4 inhoudelijke bijeenkomsten gehad en een 
‘extra leuke en informele’ bijeenkomst.  
 
Financiën: 
In 2018 is de gehele € 250,00 (en nog wat extra, afgerond € 27) besteed aan horecakosten zoals 
koffie e.d. Er is extra ingelegd voor de golfclinic met bijbehorend etentje. We hebben slechts een klein 
deel (afgerond 27 euro) van wat over was van vorige jaren gebruikt. Er is dus nog wat over van 
voorgaande jaren. Zie financieel overzicht 2018.  
 
Overzicht van datum en onderwerpen in 2017 
 
 

Datum Onderwerp Aanwezige leden en 
afwezige leden 

31 januari Heusden: 5 elementen vitaliteit – Ellen en Camille 12: Extra aanwezig: 1 
proeflid 

15 mei  Heusden: IEMT – Anne ten Brinke – gastspreker 
 

14: extra aanwezig: 2 
proefleden 

20 juni Cacaofabriek Helmond: Faalangst - Annet 8 (Perry afscheid 
genomen); Machiel, René 
en Paul en 1 extra proeflid 

28 september Heusden: Golfclinic - Miranda 8: afwezig: Machiel, Ellen 
R., Nan (laatste keer 
Annet) 

15 november Heusden: intervisie en bepalen onderwerpen volgend 
jaar 

4: afwezig: Miranda, 
Machiel, Nan, Mireille, 
Ellen R, René 

 

Conclusie: 
De kwaliteitskring bestaat nu ruim 8 jaar. De opkomst is goed geweest, m.u.v. de bijeenkomst van 15 
november. Twee personen hebben gedurende het jaar officieel afscheid genomen van de kring: Perry 
Filippini en Annet Daamen. We hebben ook 3 nieuwe leden (3 jobcoaches). We hebben nu 10 leden. 
We blijven op zoek naar nieuwe leden. De 2 leden die interesse hebben getoond eind 2017, hebben 2 
x deelgenomen aan de bijeenkomsten, maar 1 persoon is bij een andere kring lid geworden en de 
ander heeft niet gekozen voor een kwaliteitskring. Het kiezen van de onderwerpen gaat zoals nog 
steeds informeel en we zien dat het sparren en uitwisselen van kennis en ervaring interessant 
gevonden wordt. De organisatie van de avonden wordt steeds door wisselende leden georganiseerd, 
zodat iedereen aan bod komt. We prikken de data middels datumprikker aan het einde van het 
lopende jaar. 



Financieel Jaarverslag 2018
Kwaliteitskring NOLOC
Regio Zuidoost Brabant

Overzicht van datum 

Datum Locatie Kosten ex btw (fact ontvangen of betaald d.d.)

Over van 
vorige jaren

267,99

Inkomsten 
Noloc 
aanvang 2018

250

Extra 
bijgedragen 
door leden

8 x 50 euro golfclinic + eten 400

Totaal in kas 
aanvang 2018
Fact d.d.: 

517,99 + 400 euro (september)

31-01-2018 Heusden 82,55

16-05-2018 Heusden 60,38

20-06-2018 Cacaofabriek Helmond 38,50

19-09-2018 Heusden 479,85 – 400 euro eigen bijdrage

15-11-2018 Heusden 16,51

Extra kosten 

Totaal kosten 
2018

677,79 – 400 eigen bijdrage = 277,79

Totaal over 
t/m 2018

517,99 – 277,79 = 240,20

Inkomsten 
via Noloc 
2019

250 (nog te ontvangen)

In kas vanaf 
aanvang 2019

240,20 + 250 =  490,20

 

 

Conclusie:
Aankomend jaar zullen we waarschijnlijk geen geld bij hoeven leggen. 


