NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
DE VERENIGING DE JONGE BALIE TE MIDDEN-NEDERLAND
D.D. 23 NOVEMBER 2018
1.

Opening

De algemene ledenvergadering wordt om 18.18 uur geopend door de voorzitter, Guido Konings. Hij
heet iedereen welkom.
2.

Notulen ALV 17 november 2017

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering (“ALV”) hebben ter inzage gelegen ten
kantore van de secretaris, Vera Hartkamp, en zijn op 14 november 2018 aan alle leden van de Jonge
Balie Midden-Nederland toegezonden per e-mail. Guido merkt op dat de notulen ter inzage bij de
secretaris van de Jonge Balie Midden-Nederland liggen en dat er door de leden tot 3 maanden na de
ALV opmerkingen ten aanzien van de notulen kunnen worden gemaakt die eventueel worden
verwerkt. Guido vraagt of er nu nog opmerkingen over de notulen zijn. Er zijn geen opmerkingen
over de notulen, dus de notulen van de ALV van 17 november 2017 worden vastgesteld.
3.

Jaarverslag verenigingsjaar 2017/2018

Algemeen
Guido geeft aan dat hij aan de hand van foto’s verslag van het afgelopen verenigingsjaar zal doen.
Het bestuur onderhoudt contacten met de Raad van de Orde Midden-Nederland (“RvO”), de SJBN,
de besturen van andere jonge balies, de EYBA en organisaties als L4L en Nederland Cares. Die
contacten zorgen onder meer voor onderlinge afstemming tussen de lokale balies, een Europese blik
en uiteraard inzet voor een goed doel. Dit jaar hebben we weer een mooie bijdrage aan L4L en
Nederland Cares geleverd, het zou mooi zijn als dat komend jaar nog beter lukt.
Bijzonder dit jaar was de bestuurswissel in april/mei 2018. Helaas kon Stephanie het bestuursjaar
niet afmaken. Vera was bereid voor het resterende half jaar de functie van secretaris over te
nemen. Vera, hartelijk dank!
Doelstellingen
Dat brengt Guido direct bij de doelstellingen. De hoofddoelstelling is uiteraard het betrekken van
de leden bij activiteiten. Guido geeft aan dat wij met z’n allen daarin zijn geslaagd, omdat de
opkomst bij alle evenementen erg goed was. Helaas is het dit jaar niet gelukt een cabaret op te
tuigen, komend jaar moet dat gaan lukken!
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Het voortzetten van LPW Lawlands en het opfrissen van het Forum waren ook doelstellingen voor dit
jaar. Vandaag hebben wij gezien dat De Slimste Advocaat een groot succes was! Dank aan de
commissie. Afgelopen juni was ook LPW Lawlands een groot succes met een hoge opkomst. Guido
geeft aan dat hij hierop nog terugkomt.
Het organiseren van één van de grotere evenementen samen met de orde van advocaten is dit jaar
helaas niet gelukt. Voor komend jaar staat dit wel weer in de planning, meer informatie volgt.
Voor Lawyers 4 Lawyers is een mooi bedrag opgehaald dit jaar € 1.213,-. Het bestuur heeft
wederom aan een aantal activiteiten van Nederland Cares deelgenomen. Jullie zijn allemaal van
harte uitgenodigd om interesse in deelname aan activiteiten van Nederland Cares kenbaar te maken
bij het bestuur gedurende het verenigingsjaar.
Activiteiten
Hierna doet Guido in chronologische volgorde verslag van de diverse activiteiten van de Jonge Balie
Midden-Nederland in het verenigingsjaar 2017-2018.
Verslag Forum 2017: “Advocaat vs. Dinosaurus”: Zorgt Legal Tech voor het uitsterven van het
advocatenras?
Het jaar begon met het Forum 2017, ook hier in Luden. Onder leiding van een vakkundige
debatleider en een aantal experts, spraken de deelnemers over de digitale ontwikkeling van de
advocaat. Een mooie dag op een toplocatie.
Verslag Plaatselijke Pleitwedstrijden: “Olympische Winterspelen: de race naar het goud in de
rechtbank”
Op vrijdag 9 maart 2018 vonden de Plaatselijke Pleitwedstrijden in Midden-Nederland plaats.
Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement streden zes advocaat-stagiaires om de felbegeerde
titel van beste pleiter van het arrondissement Midden-Nederland. Uiteindelijk werd Rebin Koudijs
verkozen tot de winnaar. Gefeliciteerd!
Na het dagprogramma volgden een borrel, diner en mooi feest in de Winkel van Sinkel. De gin en
tonics vloeiden rijkelijk.
Verslag LPW Lawlands:

“Welcome tot the jungle: van kantoorjunglekwesties bepleiten, tot

beestachtige activiteiten”
De Landelijke Pleitwedstrijden vinden traditiegetrouw in Utrecht plaats. Dit jaar werden de LPW
gecombineerd met de twee editie van Lawlands. Wat een succes!
Overdag werd gepleit over de hel die een kantoorjungle is, ’s avonds werd beestachtig gedanst in de
Botanische tuinen. Zelfs Dries Roelvink, toch niet de minste, maakte zijn opwachting. De opkomst
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was erg goed, met veel deelnemers van andere balies. Daarmee is de combinatie tussen LPW en
Lawlands succesvol gebleken. Voor herhaling vatbaar!
Verslag buitenlandreis: Boedapest
Een van de hoogtepunten was ook dit jaar weer de buitenlandreis. Dit jaar was de keuze gevallen
op Boedapest! Het vertrek was voor sommigen wat vroeg maar de eerste dag maakte dat direct
goed. Heerlijk eten, een bezoek aan het parlement, een boottocht in de avond en dansen in de
kinderdisco. De volgende ochtend vroeg weer op om bij de Curia (de Hoge Raad) op bezoek te gaan,
een instituut waar de onafhankelijkheid onder druk staat. ’s Middags hebben wij Boedapest ontdekt
met een fietstocht in heerlijk weer. ’s Avonds deden we hetzelfde, maar dan door middel van een
kroegentocht. Een vol programma dus, maar gelukkig was daar de zaterdag om even heerlijk te
ontspannen. Sommigen pakten een spa, andere gingen sporten, weer andere besloten om de hele
dag in het park te liggen. De laatste avond sloten we af met een fantastische, zelf geregelde GinTonic-Rooftop borrel. Alles komt altijd goed!
De volgende ochtend zaten wij moe maar voldaan in de bus richting het vliegtuig.
Opleiding
Naast al die activiteiten, organiseert de Jonge Balie Midden-Nederland tevens een deel van de
opleiding. Ook dit jaar zijn er weer lezingen en pleitoefeningen georganiseerd. Hierover geeft Guido
graag even het woord aan de twee portefeuillehouders.
Guido geeft het woord aan Lies van Dooren over de lezingen.
Lies
Ook dit jaar zijn er weer lezingen met interessante juridische thema’s georganiseerd. Aan elk van
deze lezingen is door de RvO een plaatselijk opleidingspunt toegekend. In het huidige
opleidingssysteem dient de advocaat-stagiaire vier opleidingspunten gedurende zijn of haar stage te
behalen. De onderwerpen waren zeer divers, van tentamentraining voor het vak jaarrekeninglezen
tot een lezing over de Happy Lawyer. De lezingen werden goed bezocht. Op deze manier draagt de
Jonge Balie Midden-Nederland bij aan de opleiding van advocaat-stagiaires.
In goed overleg met de RvO is besloten om ook dit jaar weer - naast de maandelijkse lezingen - een
opleidingspunt toe te kennen aan het bijwonen van het DSA, het landelijke Jonge Balie Congres en
Meet the Court.
Guido geeft het woord aan Dario Pranjic over de pleitoefeningen.
Dario
De Jonge Balie Midden-Nederland heeft dit jaar weer de pleitoefeningen georganiseerd. Dit is een
verplicht onderdeel van de opleiding voor alle advocaat-stagiaires. Dario heeft over deze
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opleidingsaspecten en andere onderwerpen regelmatig en goed contact onderhouden met de RvO en
de rechtbank Midden-Nederland. Ook komend jaar zal de Jonge Balie Midden-Nederland in
samenwerking met de RvO en de rechtbank Midden-Nederland de pleitoefeningen verzorgen.
Conclusie
Guido geeft aan dat we al met al kunnen terugkijken op het afgelopen verenigingsjaar als een
geslaagd en gezellig jaar, met goed georganiseerde en erg goed bezochte activiteiten en borrels. De
maandelijkse borrel bij Café Ubica is en blijft het ontmoetingspunt voor leden van de Jonge Balie
Midden-Nederland.
Guido bedankt alle commissieleden en andere personen die zich op wat voor manier dan ook hebben
ingezet voor de Jonge Balie Midden-Nederland zeer hartelijk voor hun inzet. Zonder jullie
enthousiasme zou dit jaar nooit zo succesvol geweest zijn.
Voordat we verder gaan met de financiën, willen wij benadrukken dat het bestaansrecht van de
Jonge Balie Midden-Nederland bovenal te danken is aan mensen die zich willen inzetten om
activiteiten te organiseren. De aanmeldingen voor het actieve lidmaatschap dit jaar zijn
overweldigend. Hartelijk dank voor al jullie enthousiasme.
4.

Financieel verslag verenigingsjaar 2017/2018

Guido geeft het woord aan Rogier, penningmeester van het bestuur 2017/2018.
Rogier geeft aan dat de resultatenrekening, de balans en de toelichtingen daarop zijn rondgestuurd.
Hij zal op een aantal punten een nadere toelichting geven en voor het overige verwijst hij naar de
stukken.
TOELICHTING RESULTATENREKENING
INKOMSTEN
Contributie
De contributie bedraagt nog steeds € 50 per jaar. Dit boekjaar is in totaal een bedrag van € 19.900
aan contributie gerealiseerd. Deze realisatie is € 450 lager dan de begroting. Er is een aantal
redenen aan te wijzen voor de lagere contributie-inkomsten.
-

Ten eerste had de vereniging een aantal ‘leden’ die zich al vóór aanvang van het
verenigingsjaar hadden afgemeld. Die oud-leden waren daardoor in het jaar 2017-2018 geen
contributie verschuldigd. Deze afmeldingen zijn per abuis niet altijd in het
boekhoudsysteem verwerkt. Daardoor is vorig jaar ten behoeve van de begroting uitgegaan
van te veel leden. In het verenigingsjaar 2016 - 2017 is reeds veel werk verzet om het
ledenbestand op te schonen. In afgelopen verenigingsjaar is daar verder aan gewerkt. Naast
het opschonen van het ledenbestand zijn daarin uiteraard ook de reguliere afmeldingen
meegenomen (in verband met aantal jaren werkervaring, kantoorverplaatsingen, uit de
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advocatuur
-

gaan,

etc.).

Een tweede reden is de relatief beperkte aanwas van nieuwe leden (70). Bij het opstellen
van de begroting in 2017 is rekening gehouden met aanwas van circa 75 nieuwe leden. Dat
aantal
is
helaas
niet
gehaald.

Er zijn per einde boekjaar 27 leden die hun contributie voor het jaar 2017-2018 nog moesten
voldoen.
In cijfers: het verenigingsjaar is gestart met 334 leden. 85 leden zijn uitgeschreven. 72 nieuwe
leden hebben zich ingeschreven. Het verenigingsjaar 2018-2019 start met 321 leden. De
verwachting is dat de vereniging komend jaar circa 80 nieuwe leden kan verwelkomen. Voor 2019
wordt € 20.300 aan contributie-inkomsten begroot.
Sponsoring
Afgelopen jaar heeft de vereniging met vier hoofdsponsors jaarcontracten afgesloten. Het betreft:
- Van den Berg De Rie & Uyterlinde (“BRU”) voor een bedrag van € 3.000. Dit contract is
ingegaan op 1 januari 2017;
- Niehoff Werning & Kooij B.V. (“NWK”) voor een bedrag van € 3.000. Dit contract is ingegaan
op 1 maart 2017. NWK is een trotse nieuwe hoofdsponsor;
- Van Benthem & Keulen (“VBK”) voor een bedrag van € 3.000. Dit contract is ingegaan op 1
mei 2017.
- Courtesie voor een bedrag van € 3.000. Dit contract is ingegaan op 1 november 2017.
In totaal is ten aanzien van de hoofdsponsors een bedrag van € 12.000 gerealiseerd.
Daarnaast is in het afgelopen verenigingsjaar Rabobank als hoofdsponsor aangetrokken, tevens voor
een bijdrage ad € 3.000. Dit contract is ingegaan op 1 mei 2018. Omdat deze datum midden in het
verenigingsjaar valt, is ervoor gekozen om de helft van de bijdrage als reservering naar volgend jaar
te boeken. Op die manier is de bijdrage in overeenstemming met de corresponderende activiteiten
die in de verschillende verenigingsjaren plaatsvinden.
Daardoor is in het verenigingsjaar 2017 – 2018 ten aanzien van de hoofdsponsors een bedrag van
€ 13.500 gerealiseerd.
Overige sponsorinkomsten die specifiek zijn aangetrokken voor een bepaalde activiteit zijn verwerkt
in de resultaten van de desbetreffende activiteiten.
In het kader van de continuïteit zijn/worden met alle hoofdsponsors afspraken gemaakt voor een
gesprek over het voortzetten van de sponsorrelatie. Het bestuur zet in op verlenging van alle
sponsorovereenkomsten, gezien de goede ervaringen van afgelopen jaar. Daarbij is van belang dat
NWK door Aon is overgenomen. Op dit moment kan nog niet goed worden ingeschat of Aon het
hoofdsponsorschap zal willen voortzetten, daardoor wordt niet begroot op een volledige
sponsorbijdrage van Aon.
In verband met het voorgaande is voor 2019 wederom een bedrag aan sponsorinkomsten begroot van
€ 12.000,-.
Bijdrage Raad van de Orde
Dit jaar heeft de vereniging een bedrag van € 6.000 ontvangen van de Raad van de Orde MiddenNederland, zoals begroot. Voor komend jaar is een vergelijkbare bijdrage begroot.
Onbekende ontvangsten
Er is dit jaar een ontvangst als onbekend geboekt. Het is nog onbekend wat deze ontvangst is.
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Bijzondere baten
Conform verwachting/begroting zijn er geen bijzondere baten gerealiseerd.
Kasverschillen
Van kasverschillen was geen sprake.
Rente
Doordat de spaarrentes fors zijn gedaald, is in het afgelopen verenigingsjaar amper rente
ontvangen. Daarnaast lagen de rentes van Rabobank en Robeco in de afgelopen periode zo dicht bij
elkaar dat ervoor is gekozen om de Robeco spaarrekening op te zeggen. Deze rekening bracht enkel
extra werk met zich zonder dat daarvoor een significant hogere rente dan bij Rabobank werd
gerealiseerd. Mogelijk zullen de rentes in de toekomst weer stijgen, waardoor de renteverschillen
tussen banken weer toenemen. Dan is het wellicht weer de moeite om een tweede spaarrekening te
openen.
Voor komend jaar wordt een renteopbrengst van € 10 begroot.
CONCLUSIE
De vereniging heeft dit jaar EUR 39.463 aan inkomsten geboekt.
UITGAVEN
Administratiekosten
De kosten bedragen dit jaar € 262, uitsluitend voor het CRM- en boekhoudpakket. Voor komend jaar
wordt opnieuw € 300 begroot.
Bankkosten
Dit jaar bedroegen de bankkosten € 254. Voor komend jaar wordt opnieuw € 300 begroot.
Bestuurskosten
Dit zijn met name kosten die het bestuur maakt voor deelname aan activiteiten van andere
verenigingen in Nederland, België en de EYBA (European Young Bar Association) en andere kosten
uit hoofde van de functie. Dit jaar is € 5.410,98 uitgegeven en dus iets onder de begroting van
€ 5.500.
Voor volgend jaar is een iets hoger bedrag begroot. Dit bedrag is gekozen omdat deze post
jarenlang, ondanks prijsstijgingen van de diverse activiteiten, niet is verhoogd. Om eenzelfde
aantal representatieve activiteiten te kunnen bezoeken is het nodig om hiervoor een groter bedrag
te begroten. In het afgelopen jaar is door omstandigheden een activiteit minder bezocht, dat is
echter niet de structurele verwachting. Voor volgend jaar is een bedrag van € 6.000 aan
bestuurskosten begroot.
Internet / website
Dit betreffen de kosten van (onderhoud van) de website, hosting en domeinnamen. In totaal is er
€ 653 uitgegeven op een begroting van € 750.
Komend jaar zijn kleine veranderingen/aanpassingen in de website noodzakelijk. Voor 2018 - 2019 is
om die reden een bedrag van € 850 begroot.
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Lezingen
De lezingen hebben ook dit jaar kunnen plaatsvinden in collegezalen van de Universiteit Utrecht. De
Universiteit brengt de vereniging hiervoor geen kosten in rekening. Hierdoor zijn de uitgaven ten
aanzien van de lezingen beperkt tot presentjes aan de diverse sprekers. In totaal was daarmee een
bedrag van € 154 gemoeid.
Voor komend jaar wordt opnieuw € 150 begroot.
Borrels
Het afgelopen jaar zijn zes borrels gesponsord door individuele sponsors. Daarnaast hebben vier
hoofdsponsors hun naam aan enkele borrels mogen verbinden, of mogen zij dat nog op korte termijn
doen. Deze laatste inkomsten vallen niet onder de post Borrels, maar onder de algemene
sponsorinkomsten. Daarnaast zijn zes individuele lezingen/borrels verkocht, waardoor een
opbrengst is gerealiseerd.
De borrels zijn het afgelopen jaar goed bezocht. Dit geldt niet alleen voor gebruikelijk populaire
borrels als de Nieuwjaarsborrel en de borrel waarop de Buitenlandreis wordt aangekondigd, maar
voor vrijwel alle maandelijkse borrels en de zomerborrel bij ROOST aan de Singel. Mede op basis
van feedback van de leden is de borrellocatie Ubica ook afgelopen jaar gehandhaafd.
Uiteindelijk is een realisatie van € 9.816,53 op deze post geboekt. De realisatie is iets boven
begroting, omdat de maandelijkse borrel een van de voornaamste manieren van betrokkenheid bij
de leden vormt. Gedurende het boekjaar werd duidelijk dat onder de streep onder de begroting zou
worden uitgekomen en heeft het bestuur ervoor gekozen om een deel van het daarmee gemoeide
bedrag aan de leden ten gunste te laten komen door een groter borrelbudget in te zetten. Het
nieuwe bestuur wil het bevorderen van die betrokkenheid komend jaar als beleidspunt continueren.
Voor komend jaar is eenzelfde bedrag van € 8.500 voor borrels begroot.
Stagiaireactiviteiten
Er is dit jaar twee keer een kennismakingsavond georganiseerd voor de nieuwe stagiaires. Deze
kennismakingsavonden bestonden uit het bowlen met de nieuwe stagiairs, waarna het bestuur en de
nieuwe leden een hapje met elkaar gaan eten. Op deze post is dit jaar een bedrag van € 2.168
gerealiseerd. Dit is iets hoger dan begroot. De reden daarvan lijkt te zijn dat de nieuwe leden
(meer dan afgelopen jaren) graag willen deelnemen aan de kennismakingsactiviteit.
Uit feedback van de nieuwe leden blijkt dat de combinatie van een activiteit en gezamenlijk diner
voor een mooie introductie en kennismaking zorgt. Voor komend jaar is een bedrag van € 2.000
gereserveerd.
Onvoorzien / diverse uitgaven
Afgelopen jaar hebben twee onvoorziene uitgaven plaatsgevonden. In dit boekjaar is de nagekomen
factuur van Meet the Court van het vorige boekjaar betaald. Daarnaast diende de Vereniging de
Jonge Balie Flevoland, die nu onderdeel is van de vereniging, haar opheffing in de krant te
publiceren. De daarmee gemoeide kosten zijn dit boekjaar voldaan. Uiteindelijk is een bedrag ad
€ 222,17 uitgegeven.
Voor komend jaar wordt eenzelfde bedrag als € 500 begroot.
Lustrum en lustrumreservering
Afgelopen jaar is een bedrag ad € 2.250 begroot voor het lustrum 2022. Komend jaar wordt
eenzelfde bedrag gereserveerd.
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Balieactiviteiten (Forum, PPW, LPW, BLR, Meet the Lawyer en Meet the Court)
Jaarlijks loopt de vereniging vaak aan tegen het feit dat aan het eind van het boekjaar winst wordt
gemaakt, terwijl het niet de bedoeling van de vereniging is om vermogen op te bouwen. Dit laat
zich onder meer verklaren door het feit dat commissies bij de organisatie van de balieactiviteiten
zich strikt aan hun begrotingen houden. Ook dit jaar bleek dat het geval.
Het is niet de bedoeling dat de vereniging winst maakt. Het vermogen van de vereniging is al
aanzienlijk, gelet op de omvang. Al enkele jaren op een rij is het daarom een doelstelling om het
eigen vermogen van de vereniging met kleine stapjes te verkleinen en zoveel als mogelijk ten goede
te brengen aan de leden. Deze doelstelling heeft zich onder meer vertaald in een begroot
nettoverlies op de jaarbegroting, in een iets hoger begrote bijdrage aan de commissies alsook in
een instructie aan de commissies om – in redelijkheid – te streven naar uitgebreidere en luxere
aankleding van de balieactiviteiten. De bijdrage van de vereniging aan deze balieactiviteiten is
uiteindelijk een sluitpost, als aanvulling op de door de commissies gerealiseerde sponsorgelden.
Ten aanzien van de activiteiten van dit jaar geldt dat alle commissies een zeer goed resultaat
hebben neergezet, zowel inhoudelijk en qua activiteiten als financieel.
- Het Forum 2017 heeft mede door actieve sponsoring onder de begroting gerealiseerd, met
een totale realisatie ad € 2.585.
- De PPW heeft ook mede door actieve sponsoring onder begroting gepresteerd met een
uiteindelijk bijdrage van de vereniging van € 2.590.
- LPW/Lawlands heeft onder begroting gepresteerd met een bijdrage van de vereniging van
€ 6.263. Hierin is een reservering opgenomen voor komend jaar omdat naar verwachting nog
een factuur van € 400 binnenkomt, deze is op dit moment nog niet ontvangen.
- Meet the Lawyer heeft niet plaatsgevonden nu de juridische studievereniging JSVU aangaf
dat studenten daar niet op zaten te wachten. Waarschijnlijk omdat kantoren al veel
activiteiten voor studenten organiseren. Volgend jaar wordt niettemin een bedrag ad € 300
begroot en wordt bekeken of er behoefte bij de studenten bestaat om Meet the Lawyer te
organiseren.
- Meet the Court heeft helaas eveneens niet plaatsgevonden, Dit omdat de agenda’s vanuit de
Rechtbank en het OM dit niet toelieten. Naar verwachting kan Meet the Court in het eerste
kwartaal van het komende kalenderjaar worden georganiseerd. Komend jaar wordt een
bedrag ad € 300 gereserveerd.
- Tot slot heeft de Buitenlandreis eveneens onder begroting gepresteerd. Uiteindelijk is er
€ 3.589 door de vereniging bijgedragen.
De budgetten voor de commissies blijven volgend jaar gelijk, met uitzondering van het Forum: daar
is voor volgend jaar, conform de realisaties in de afgelopen twee jaar een bedrag van € 3.000
begroot. Voor LPW/Lawlands is het zelfde bedrag begroot. Gelet op het succes van afgelopen jaren
wil het bestuur van 2018 - 2019 het evenement graag opnieuw organiseren.
Bedanketentjes en -borrel
De bedanketentjes voor de commissies en de commissie bedankborrel worden onder deze post
geboekt. De realisatie valt net boven begroting uit met een bedrag van € 2.711,96. Hierin is ook een
reservering van € 350 meegenomen omdat de Buitenlandreiscommissie nog geen gebruik heeft
gemaakt van hun bedanketentje. Dit bedrag valt vrij in het jaar 2018 - 2019, zodat voor dat jaar
een normale reservering kan plaatsvinden.
Afgelopen verenigingsjaar hebben veel leden aangegeven actief te willen worden, daardoor zijn ook
grote(re) commissie gerealiseerd. Het bestuur vindt de actieve betrokkenheid van leden mooi om te
zien en wil dit blijven stimuleren. Om die reden is een bedrag van € 2.600 voor deze post begroot.
Verzekeringen
De post verzekeringen ziet op de aansprakelijkheidsverzekeringen bij Wutrich. Voor komend jaar is
eenzelfde bedrag van € 600 begroot.
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Relatiegeschenken
Gedurende het boekjaar heeft een lid zich na circa 20 jaar lidmaatschap afgemeld. Het bestuur
heeft hem daarvoor bedankt met een bloemetje. De hoofdsponsors krijgen nog een bedankje.
Volgend jaar wordt eenzelfde bedrag begroot.
Afschrijvingen
In het verenigingsjaar 2016 – 2017 zijn de dassen en riemen ineens afgeschreven. Er zijn geen
nieuwe zaken aangekocht. Daardoor heeft er geen mutatie onder deze post plaatsgevonden.
Volgend jaar zijn die ook niet te verwachten.
Afboeking debiteuren
De post debiteuren bedroeg aan het begin van dit boekjaar € 0. Daarom was ook niets begroot voor
deze post.
Reservering slechte debiteuren
In het huidige boekjaar is het bestuur, net als in het jaar daarvoor, bezig geweest met het
opschonen van het ledenbestand. In samenhang daarmee kan het voorkomen dat leden onterecht
een factuur hebben ontvangen en zijn geboekt als debiteur. Het bestuur reserveert € 200 voor het
geval dat dit voorkomt. Daarmee wordt het risico en de daarmee verbonden kosten, dat vier
debiteuren niet gaan (/hoeven te) betalen in dit boekjaar genomen.
CONCLUSIE
De vereniging heeft dit jaar € 39.720 aan uitgaven gedaan.
CONCLUSIE RESULTATENREKENING
De vereniging heeft dit jaar een verlies gemaakt van € 257,48, ruim onder het begrote verlies van
€ 3.150. Het verlies is in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Komend jaar wil het bestuur de prijzen voor de evenementen opnieuw laag houden én zal Lawlands
wederom plaatsvinden. Het bestuur acht het dan ook verantwoord om een beperkt verlies te
begroten, van ditmaal € 3.190. Een deel van het eigen vermogen van de vereniging komt dan ten
goede aan de leden. Het huidige eigen vermogen (meer dan € 36.000) is toereikend om dat verlies
te kunnen opvangen, zeker nu er in het huidige boekjaar – ondanks de begroting – slechts een heel
beperkt verlies is gemaakt.
Rogier vraagt de leden of er vragen dan wel opmerkingen zijn. Vanuit de leden worden geen vragen
gesteld of opmerkingen gegeven.
5.

Verslag kascommissie

Guido geeft het woord aan de kascommissie. De kascommissie heeft tot taak het controleren van de
financiële stukken van de Jonge Balie Midden-Nederland en heeft de cijfers over 2017/2018
gecontroleerd. De kascommissie bestaat uit oud-bestuursleden Anne Koopman en Ruud de Kleijn.
Ruud en Anne geven aan dat hetgeen Rogier zojuist heeft verteld klopt en dat de cijfers in orde
zijn. De kascommissie keurt de financiële stukken over het bestuursjaar 2017/2018 goed. Er wordt
dan ook voorgesteld Rogier te dechargeren.

9

Guido vraagt of er nog vragen of opmerkingen over het financieel verslag zijn. Dit is niet het geval
en daarom worden het financieel verslag 2017/2018 en de begroting 2018/2019 vastgesteld.
6/7.

Bestuurswissel

De (nieuwe) kandidaten voor het bestuur 2018/2019 stellen zich kort aan de leden voor, waarna
Guido weer het woord neemt. Guido geeft aan dat zich geen andere kandidaten hebben gemeld.
Voorgesteld wordt om Lies van Dooren te dechargeren als algemeen lid van het bestuur,
portefeuillehouder lezingen en Stef Vullings te benoemen als algemeen lid van het bestuur,
portefeuillehouder lezingen, voor het verenigingsjaar 2018/2019. Er zijn geen stemmen tegen of
onthoudingen. Lies van Dooren wordt als gevolg daarvan gedechargeerd als algemeen lid van het
bestuur, portefeuillehouder lezingen en Stef Vullings wordt geïnstalleerd als algemeen lid van het
bestuur, portefeuillehouder lezingen van het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland voor het
verenigingsjaar 2018/2019.
Voorgesteld wordt om Dario Pranjic te dechargeren als algemeen lid van het bestuur,
portefeuillehouder pleitoefeningen en Lisan Homan te benoemen als algemeen lid van het bestuur,
portefeuillehouder pleitoefeningen voor het verenigingsjaar 2018/2019. Er zijn geen stemmen tegen
of onthoudingen. Dario Pranjic wordt als gevolg daarvan gedechargeerd als algemeen lid van het
bestuur, portefeuillehouder pleitoefeningen en Lisan Homan wordt geïnstalleerd als algemeen lid
van het bestuur, portefeuillehouder pleitoefeningen van het bestuur van de Jonge Balie MiddenNederland voor het verenigingsjaar 2018/2019.
Voorgesteld wordt om Rogier Moulen Janssen te dechargeren als penningmeester van het bestuur
en Niels Elferink te benoemen als penningmeester van het bestuur voor het verenigingsjaar
2018/2019. Er zijn geen stemmen tegen of onthoudingen. Rogier Moulen Janssen wordt als gevolg
daarvan

gedechargeerd

als

penningmeester

en

Niels

Elferink

wordt

geïnstalleerd

als

penningmeester van het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland voor het verenigingsjaar
2018/2019.
Voorgesteld wordt om Vera Hartkamp te dechargeren als secretaris van het bestuur en Jenneke
Kamp te benoemen als secretaris van het bestuur voor het verenigingsjaar 2018/2019. Er zijn geen
tegenstemmen of onthoudingen. Vera Hartkamp wordt als gevolg daarvan gedechargeerd als
secretaris en Jenneke Kamp wordt geïnstalleerd als secretaris van het bestuur van de Jonge Balie
Midden-Nederland voor het verenigingsjaar 2018/2019.
Vanaf dit punt is genotuleerd door Jenneke Kamp
Voorgesteld wordt om Lisanne Brouwer te dechargeren als vicevoorzitter van het bestuur en Lies
van Dooren te benoemen als vicevoorzitter van het bestuur voor het verenigingsjaar 2018/2019. Er
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zijn geen tegenstemmen of onthoudingen. Lisanne

Brouwer

wordt als gevolg daarvan

gedechargeerd als vicevoorzitter en Lies van Dooren wordt geïnstalleerd als vicevoorzitter van het
bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland voor het verenigingsjaar 2018/2019.
Guido geeft het woord aan Lies van Dooren
Voorgesteld wordt om Guido Konings te dechargeren als voorzitter van het bestuur en Rogier
Moulen Janssen te benoemen als voorzitter van het bestuur voor het verenigingsjaar 2018/2019. Er
zijn geen tegenstemmen of onthoudingen. Guido Konings wordt als gevolg daarvan gedechargeerd
als voorzitter en Rogier Moulen Janssen wordt geïnstalleerd als voorzitter van het bestuur van de
Jonge Balie Midden-Nederland voor het verenigingsjaar 2018/2019.
Rogier Moulen Janssen neemt het woord.
8.

Beleidsvoornemens bestuur 2018/2019

Rogier gaat over tot het kenbaar maken van de beleidsvoornemens van het bestuur 2018/2019.
1.

Enthousiasmeren en betrekken leden JBMN

De vereniging blijft een belangrijke functie vervullen in de eerste zeven jaar van het
‘advocatenleven’. Het bestuur zal de leden ook het komende jaar weer zo veel als mogelijk
enthousiasmeren. De volgende actiepunten gelden:
a)

Evenementenprijzen laag houden

b)

Actieve betrokkenheid

c)

Cabaret

2.

LPW-Lawlands. Groot succes. Opnieuw.

3.

DSA voortzetten.

4.

Samenwerking met de Orde van Advocaten: dit jaar niet gelukt. Komend jaar weer.

5.

Steunen goede doelen - Lawyers 4 Lawyers / Utrecht Cares

9.

Benoeming kascommissie

Voorgesteld wordt om Anne Koopman en Ruud de Kleijn te dechargeren als kascommissieleden en
Jordy Hurenkamp en Juliette Wareman te benoemen als leden van de kascommissie. Er zijn geen
tegenstemmen of onthoudingen. Anne Koopman en Ruud de Kleijn worden als gevolg daarvan
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gedechargeerd als lid van de kascommissie en Jordy Hurenkamp en Juliette Wareman worden als
gevolg daarvan geïnstalleerd als lid van de kascommissie.
10.

Vaststelling contributie verenigingsjaar 2018/2019

Nu de begroting en de financiële stukken geen aanleiding voor aanpassing geven, stelt het bestuur
voor om de contributie voor het komende verenigingsjaar wederom vast te stellen op hetzelfde
bedrag als dit jaar: € 50. Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen. Als gevolg daarvan wordt de
contributie voor het jaar 2018/2019 vastgesteld op € 50 per lid per jaar.
11.

W.v.t.t.k.

Geen.
12.

Rondvraag

Rogier benadrukt alle leden om de ALV lijst te tekenen en bedankt de DSA/Forum commissie.
Daarna vraagt Rogier of iemand nog punten heeft voor de rondvraag. Er zijn geen punten voor de
rondvraag.
13.

Sluiting

Rogier Moulen Janssen sluit de vergadering om 18.51 uur.
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