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Nieuwsbrief    
 

December 2018                                                  
KRING VAN KABINETSMEDEWERKERS 

 
 
Hierbij ontvang je de laatste nieuwsbrief van 2018. 
 
In deze nieuwsbrief een terugblik naar 2018 en een vooruitblik naar 2019, het jaar van het 
tienjarig jubileum van de Kring.  
 

Woordje uit het bestuur 

Het jaar 2018 stond voor het bestuur in het teken van de verdere professionalisering van de 
Kring. We hebben de statuten aangepast en er is een privacyreglement gemaakt. Zaken 
waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan. We hebben geëxperimenteerd met een 1-
daags congres en een aparte ALV. We organiseerden twee mooie congressen in Hoorn en 
Gouda. In beide gemeenten zijn we gastvrij onthaald. Het congres in Hoorn stond in het 
teken van het gebruik maken van social media in je werk. Bij het congres in Gouda hebben 
we gesproken over relatiegeschenken. Daarnaast heeft Carel Meurs besloten in het vroege 
najaar om zijn functie als penningmeester neer te leggen. Het bestuur bedankt hem voor zijn 
jarenlange inzet voor de Kring. 
 
Het jaar 2019 belooft veel goeds. De Kring is jarig! Onze officiële verjaardag is op 14 mei. 
We bestaan dan 10 jaar. Dit gaan we uiteraard vieren. Op 13 december zijn we met het 
bestuur bijeen geweest om de eerste plannen te smeden voor het lustrumjaar. In januari 
komen we bijeen met leden die zich speciaal voor dit lustrumjaar willen inzetten. Top! Dan 
plannen we ook in de regio activiteiten waar jij als lid naartoe kan. 
Het is wat passen en meten vanwege de vakantieperiode en feestdagen, maar we vieren onze 
verjaardag met een tweedaags congres (op veler verzoek) op donderdag 23 en vrijdag 24 
mei. De najaarsbijeenkomst is op donderdag 10 oktober en voor deze dag hebben we een 
bijzonder thema. Wordt vervolgd! Reserveer deze dagen alvast in je agenda.  
 
We kijken uit naar het nieuwe jaar met jullie en wensen je een mooi, gezond en gezellig 
2019! 
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BESTUUR 
 
 
Jolanda Muijlwijk, voorzitter 

Aly van Leussen, secretaris 

Els Braun, penningmeester 

Quirin Prenger, bestuurslid  

Sandra van Vianen, bestuursadviseur 

Ab Helsloot, bestuursadviseur 
 

   

Najaarscongres Gouda 
Op 1 november vond het Najaarscongres plaats in Gouda. Rond de 130 leden kwamen naar 
de Cinema en werden verwelkomd door Burgemeester Milo Schoenmaker en zijn 
Kabinetsmedewerker Jacqueline Jansen. Lilian Aarts hield een enthousiaste presentatie over 
de do’s en don’ts van relatiegeschenken. Daarna volgden boeiende discussies tussen leden 
over goede en minder goede relatiegeschenken.   
 
De presentatie is te vinden op: https://www.kabinetszaken.nl/ > Leden  > Leden informatie 
> klik op wachtwoord > zoek op de R van Relatiegeschenken. 
 
Na de lunch was er een 
historische stadswandeling 
en sloten we de bruisende 
dag af met een hapje en 
een drankje in het 
stadhuis.  

 

Dank Jacqueline voor de 
gastvrijheid in Gouda! 

 
 

 

 

https://www.kabinetszaken.nl/
https://www.kabinetszaken.nl/
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Website 
Kijk jij wel eens op de website? Onder het tabblad Leden is een pagina met Ledeninformatie. 
Het nieuwe wachtwoord hiervoor is: Leden2019.  
Binnenkort gaat de redactie nieuwe foto’s plaatsen, teksten verder aanpassen en de 
Ledenpagina verder updaten. Heb jij tips of suggesties voor de website, mail dit naar: Sandra 
van Vianen: sandra@sansdoute.eu of Hetty Wennekendonk: h.wennekendonk@upcmail.nl.  

 
Belangrijke data 
Reserveer je alvast het voorjaarscongres op 23 en 24 
mei 2019 in je agenda? De locatie is nog niet bekend. 
Wil je ook 10 oktober 2019 in je agenda zetten voor 
de najaarsbijeenkomst? Leuk! 

Save the date 
23 en 24 mei voorjaarscongres 
10 oktober najaarscongres 

 

 

Dank voor suggesties! 
Wij hebben veel suggesties ontvangen n.a.v. onze oproep in de vorige nieuwsbrief. Dit ging 
over onderwerpen voor onze bijeenkomsten. Alle tips heeft het bestuur besproken en waar 
mogelijk verwerkt in het programma van ons feestelijk voorjaarscongres.  

Ben je al lid van de Facebookgroep? 
 
Binnen deze groep kunnen alle leden berichten, nieuws of 
oproepen plaatsen. De groep heet ‘Kring van 
Kabinetsmedewerkers’ en je kunt in de beslotenheid van de 
groep vragen stellen aan de leden, een leuke ervaring of 
interessante informatie delen. Of een blog.  
  

 
In de volgende nummers: 

• Meer over de jubileumactiviteiten 
 
 
Deze nieuwsbrief is voor jullie opgesteld door de redactie. Mail: 
h.wennekendonk@upcmail.nl 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je lid bent van de Kring van Kabinetsmedewerkers. Zo 
houden we je op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen binnen onze vereniging. Wil 
je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar info@kabinetszaken.nl 
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