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Agenda vergadering Bestuur en Ledenraad op 18 mei 2022  
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: Landgoed Vollenhoven, Stal den Eijck, Utrechtseweg 18, 3732 HB De Bilt  
Aanvang:  16.00 uur 

Einde:  ca. 18.30 uur  

  

 

 

1.    Opening & vaststellen agenda 

 

2. Notulen Ledenraad 9 februari 2022 (bijlage 2) 

De conceptnotulen zijn als bijlage bij deze agenda gevoegd. Deze notulen worden voorgelegd ter 

vaststelling door de vergadering. 

 

3. A. Jaarrekening en toelichting 2021 (bijlage 3a)  

Als bijlage bij deze agenda ontvangt de ledenraad de jaarrekening 2021 alsmede de balans per 

31 december 2021. Ter vergadering zal de penningmeester een mondelinge toelichting geven op 

de cijfers.  

 

B. Jaarverslag 2021 (zie bijlage 3b) 

Als bijlage bij deze agenda ontvangt de ledenraad het jaarverslag 2021. Het jaarplan 2021 

vormde hiervoor de basis. In het verslag zijn de resultaten dan wel voortgang van de 

voorgenomen acties beschreven. 

 

4. Verslag kascommissie over jaarrekening 2021 (bijlagen 4a en 4b.)  

De kascommissie bestaat uit de ledenraadsleden Jacco Teunis, Carl Wilting en Hanneke 

Wolterbeek. Op 22 maart 2022 hebben zij een controle uitgevoerd op de financiële 

administratie en de opgestelde jaarrekening 2021. 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 2022 vast te stellen en het bestuur conform het 

bepaalde in artikel 5.2, lid d decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.  
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5.        Voorzitterswissel 
        -      Aftreden Ester Leibbrand. 

- Benoemen Angelique Jansen in de functie van voorzitter. 
 

Te nemen besluit: 

Benoeming van Angelique Janssen in de functie van voorzitter. 

 

6.        Herbenoemingen bestuursleden 

           Drie bestuursleden zijn aftredend en stellen zich kandidaat voor een nieuwe termijn. Dit zijn 

           Marea de Bruijn (3e termijn), Jeroen Bregman (3e termijn) en Connie van der Zwan (2e termijn).  

 

Te nemen besluit: 

Herbenoeming van Marea de Bruijn 

Herbenoeming van Jeroen Bregman in de functie van penningmeester 

Herbenoeming van Connie van der Zwan in de functie van secretaris  

 

7.       Keurmerk Register Jobcoach (bijlagen 7a, 7b en 7c) 

          Het vaststellen van het beroepsprofiel was een eerste stap op weg naar het vernieuwde keurmerk 

          voor de Register Jobcoach, waarvan de invoering op 1 januari 2023 staat gepland. De volgende  

          stap is het vaststellen van de toetsingskaders voor zowel de initiële als de recertificering.  

          De volgende documenten zijn toegevoegd als bijlage: 

a. Toelichting en Overgangsregeling Register Jobcoach  

b. Toetsingskader initiële certificering keurmerk Register Jobcoach  

c. Toetsingskader recertificeren keurmerk Register Jobcoach  

Te nemen besluit:  

Vaststellen van Overgangsregeling Register Jobcoach, Toetsingskader Initiële certificering 

Register Jobcoach en Toetsingskader re-certificeren Register Jobcoach 

 
8.           Beroepsregistratie (bijlagen 8d, 8e, 8f en 8g) 

Uitwisseling over de ervaringen met de beroepsregistratie Keurmerk Register 
Loopbaanprofessional in het eerste jaar. De volgende documenten zijn toegevoegd als bijlage: 
 

d. Voorjaarsrapportage Raad voor Beroepsregistratie en toelichting daarop van bestuur 

e. Toelichting van bestuur op voorjaarsrapportage Raad voor Beroepsregistratie 

f. Notitie ledenraad over beroepsregistratie en toelichting daarop van bestuur 

g. Toelichting van bestuur op notitie ledenraad over beroepsregistratie 

9.   Stand van zaken rondom accreditatie van loopbaanopleidingen  

 Mondelinge toelichting door het bestuur 
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10.  Jaarplan 2022 (bijlage 10) 

 Diverse vragen vanuit de Ledenraad. 

 

11.         Verkiezingscommissie 

  In 2023 zijn er weer verkiezingen voor de Ledenraad. Samenstellen van een verkiezings- 

 Commissie, bestaande uit twee leden van de Ledenraad en één bestuurslid. 

 

12.         Angelique Jansen 

 Korte reflectie van Angelique op haar eerste 100 dagen bij Noloc. 

 

13.         Rondvraag (vragen bij voorkeur vooraf melden bij de voorzitter LR) 

 

14.         Sluiting van de vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nijkerk, 2 mei 2022. 

  

 


