NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
DE VERENIGING DE JONGE BALIE TE MIDDEN-NEDERLAND
D.D. 20 NOVEMBER 2020
LOCATIE: ZOOM
1.

Opening

De algemene ledenvergadering wordt om 18:47 uur geopend door de voorzitter, Stef Vullings. Hij heet iedereen
welkom.
Stef geeft aan dat er dit jaar helaas geen fysieke algemene ledenvergadering kan plaatsvinden omdat dit – gelet
op de beperkende maatregelen van de overheid – niet is toegestaan. Het bestuur heeft besloten om op grond van
artikel 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 de vergadering digitaal te laten plaatsvinden. Alle leden hebben de
mogelijkheid gehad om op voorhand vragen in te sturen. Er zijn geen vragen ingestuurd. Indien een van de
aanwezige leden tijdens de vergadering nog een vraag heeft, kan deze via de chat de aandacht vragen waarna
hij of zij de vraag kan stellen.
2.

Notulen ALV 22 november 2019

Stef merkt op dat de notulen van de vorige algemene ledenvergadering (“ALV”) ter inzage hebben gelegen ten
kantore van de secretaris, Ilse Berends, en dat deze op verzoek van een lid per e-mail konden worden
toegezonden voorafgaand aan deze ALV. Tevens waren de notulen en de toelichting op de realisatie op de website
in te zien. Door de leden kunnen tot 3 maanden na de ALV opmerkingen ten aanzien van de notulen worden
gemaakt die eventueel worden verwerkt. Stef vraagt of er nu nog opmerkingen over de notulen van de ALV van
22 november 2019 zijn. Er zijn geen opmerkingen over de notulen, dus de notulen van de ALV van 22 november
2019 worden vastgesteld.
3.

Jaarverslag verenigingsjaar 2019/2020

Algemeen
Stef geeft aan dat het afgelopen jaar behoorlijk anders is gelopen dan vooraf werd gedacht. Waar de ALV vorig
jaar nog druk werd bezocht, inclusief een diner en feest, moeten wij dit jaar noodgedwongen uitwijken naar
digitale besprekingen. Covid-19 heeft ook grote gevolgen gehad voor het verloop van het afgelopen
verenigingsjaar vanaf maart 2020. Ook het komende jaar zal Covid-19 de mogelijkheden om activiteiten te
organiseren, beperken.
Stef geeft aan dat hij desondanks aan de hand van foto’s verslag zal doen van het afgelopen verenigingsjaar en
van alle activiteiten die wél hebben kunnen plaatsvinden en alle mooie initiatieven die op gang zijn gekomen dit
verenigingsjaar.
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 bijdrage aan L4L en de Voedselbank geleverd. Door het niet doorgaan van activiteiten
was deze echter lager dan voorgaande jaren. Het zou mooi zijn als dat komend jaar weer beter lukt.

1

Doelstellingen
Dat brengt Stef direct bij de doelstellingen. De hoofddoelstelling is uiteraard het betrekken van de leden bij
activiteiten. Stef geeft aan dat dit jaar de activiteiten helaas voor het overgrote deel niet zijn doorgegaan, maar
dat wel op andere wijze nieuwe initiatieven zijn ontplooid waarbij de leden werden betrokken. Hoewel het dit
jaar voor het eerst sinds 2017 was gelukt om een cabaretcommissie op te tuigen, hebben zij helaas niet de
mogelijkheid gehad hun grappen met de leden te delen. Komend jaar is daar (weer) aandacht voor.
Het voortzetten van LPW Lawlands en het voortzetten van DSA waren ook doelstellingen voor dit jaar. Door de
Covid-19 uitbraak werd echter de PPW al geannuleerd in ieder arrondissement in Nederland. De LPW kon derhalve
logischerwijs niet plaatsvinden. Ook het organiseren van festival Lawlands was – gelet op de Covid-19 uitbraak
en het bezwaar tegen het organiseren van een festival – niet haalbaar. Vandaag hebben wij gezien dat DSAcommissie wél een leuk digitaal evenement heeft kunnen neerzetten! Veel dank aan de commissie en dit biedt
perspectief voor de activiteiten die komend jaar in ieder geval kunnen plaatsvinden.
Het organiseren van één van de grotere evenementen samen met de Orde van advocaten is dit jaar helaas niet
gelukt. Wel zijn we met een groot aantal advocaat-stagiaires aanwezig geweest bij de Nieuwjaarsborrel van de
Orde, en is het bestuur aan het begin van het jaar aanwezig geweest bij een borrel van de Orde in Loft 88.
Voor Lawyers 4 Lawyers is een bedrag van € 78 opgehaald dit jaar. Het bestuur heeft dit jaar door Covid-19 niet
deelgenomen aan activiteiten van Nederland Cares. Wel is de Jonge Balie dit jaar gestart met het inzamelen van
voedsel en non-food voor de Voedselbank. Op deze manier konden wij – ondanks de lockdown – toch een bijdrage
leveren aan goede doelen. Voor de Voedselbank is daarnaast ook een bedrag opgehaald van € 39,-.
Daarnaast is het bestuur afgelopen jaar veel bezig geweest met de communicatie naar de leden. Dit is gebeurd
via kleine wijzigingen in de nieuwsbrief in de vorm van 'wist je datjes', en door het frequent informeren en
amuseren van de leden via Instagram.
Activiteiten
Hierna doet Stef in chronologische volgorde verslag van de diverse activiteiten van de Jonge Balie MiddenNederland in het verenigingsjaar 2019-2020.
Verslag DSA 2019
Op vrijdag 22 november 2019 vond dit nieuwe en interactieve evenement voor de tweede keer plaats, in Op
Roose. Onder leiding van de dagvoorzitter (Donatello Piras) en onder toezicht van de juryleden (deken Bas Le
Large en rechter Hajo van Driel van Wageningen) werd een inhoudelijk spel a la ‘De slimste mens’ gespeeld met
Jordy Hurenkamp als uiteindelijke winnaar. De DSA werd afgesloten met een goed diner en geslaagd feest.
Verslag Patroon & stagiaire borrel
Elk jaar wordt er een patroon & stagiaires borrel georganiseerd, waar ook de patroons van de advocaat-stagiaires
welkom zijn. Deze borrel was afgelopen jaar een groot succes en is erg druk bezocht door zowel stagiaires als
hun patroons. Leuk om te zien!
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Verslag Plaatselijke Pleitwedstrijden: “Het Genie van het Pleitcircuit”
Op vrijdag 17 april 2020 zouden de Plaatselijke Pleitwedstrijden in Midden-Nederland hebben plaatsgevonden.
De stagiaires waren ingeschreven en de casussen lagen gereed. Net zoals Max Verstappen niet kon rijden in
Zandvoort, konden de pleiters helaas niet van start in de Rechtbank Midden-Nederland. De commissie heeft
vervolgens in augustus/september 2020 nog een poging gedaan om alsnog een evenement op te starten. Helaas
is dit niet mogelijk gebleken met het oog op de overheidsmaatregelen.
Verslag LPW Lawlands
De Landelijke Pleitwedstrijden vinden traditiegetrouw in Utrecht plaats. Ook dit jaar zou de LPW gecombineerd
worden met aansluitend ons eigen festival. De locatie was geboekt en de voorbereidingen waren in volle gang.
Het bestuur heeft uiteindelijk besloten om het festival te annuleren, waardoor enige annuleringskosten
verschuldigd waren. Het is niet haalbaar geweest om dit jaar het festival op een ander moment in te halen.
Verslag organisatie buitenlandreis:
Het laatste evenement van een verenigingsjaar is de BLR. Traditiegetrouw wordt dit al vroeg in het jaar
voorbereid. In januari 2020 was de knoop doorgehakt. De reis was gepland, vliegtickets en hotel geboekt. Gelet
op de maatregelen heeft het bestuur in overleg met de commissie in juni 2020 besloten om de reis vroegtijdig
te verplaatsen. Er was veel onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen van het Covid-19 virus. De verschillende
Europese landen schommelden per dag tussen codes geel, oranje en rood. Het bestuur heeft zorgvuldig
afgewogen dat het risico om de reis niet vroegtijdig te verplaatsen te groot was. Steekproefsgewijs bleek dat
kantoren niet erg bereid waren om de stagiaires op een buitenlandreis te sturen in deze tijden. Daarnaast zou
bij het annuleren van de reis op een later moment, een substantieel hoger bedrag – zo niet het volledige bedrag
- verschuldigd zijn dan op dit moment het geval was. Dit heeft er wel voor gezorgd dat de reis iets duurder wordt
dan waar in eerste instantie vanuit is gegaan en dat er voor het aankomende verenigingsjaar meer wordt begroot
voor de buitenlandreis. Michiel zal daar straks meer over vertellen. De reis is voorlopig verplaatst naar 8 tot en
met 11 april 2021.
Nieuwe activiteiten
Door de Corona-maatregelen konden de standaardactiviteiten geen doorgang vinden. Desondanks heeft de Jonge
Balie dit jaar een erg geslaagde digitale pubquiz georganiseerd in samenwerking met café Ubica. De
borrelpakketjes werden vol enthousiasme opgehaald en naar verwachting ook opgedronken.
Daarnaast was de hele Balie uitgelopen voor een zeer geslaagde zomerborrel bij SOIA, geheel in lijn met de op
dat moment geldende maatregelen moest helaas zelfs een wachtlijst worden gehanteerd.
Tot slot hebben ook de nieuw ingeschreven advocaat-stagiaires dit jaar kennis kunnen maken met de Jonge Balie.
Niet traditiegetrouw op de bowlingbaan, maar digitaal met een Crazy 44. Hopelijk zien wij de nieuwe leden
komend jaar op andere activiteiten ook terugkomen.
Opleiding
Naast al voornoemde activiteiten, organiseert de Jonge Balie Midden-Nederland tevens een deel van de opleiding.
Ondanks de beperkende maatregelen en de moeilijkheden die dit met zich heeft gebracht, heeft de Jonge Balie
dit jaar haar bijdrage kunnen leveren aan de opleiding van de stagiaires. Ook dit jaar zijn er namelijk voldoende
(digitale) lezingen geweest en pleitoefeningen georganiseerd.
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Stef geeft het woord aan Rowie Florijn over de lezingen.
Lezingen
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 advocaatstagiaire vier opleidingspunten gedurende zijn of haar stage te behalen. Ondanks de corona-maatregelen heeft
er maandelijks een lezing plaatsgevonden. Vanaf april 2020 werden de lezingen evenwel digitaal verzorgd. De
onderwerpen waren zeer divers, van tentamentraining voor het vak jaarrekeninglezen en burgerlijk recht tot
mogelijkheid om op de stoel van de (arbeids)rechter te zitten en een kijkje in de wereld van het sportrecht. ‘De
lezingen werden zeer goed bezocht dit jaar. Door de organisatie van dergelijke lezingen 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(en) toe te kennen aan het bijwonen en meespelen met de digitale DSA.
Stef geeft het woord aan Lynn Rook over de pleitoefeningen.
Pleitoefeningen
Lynn Rook licht kort toe dat de Jonge Balie Midden-Nederland ook dit jaar weer de pleitoefeningen heeft
georganiseerd. Dit is een verplicht onderdeel van de opleiding voor alle advocaat-stagiaires. Lynn heeft over
deze opleidingsaspecten en andere onderwerpen regelmatig en goed contact onderhouden met de RvO en de
rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank is een tijd gesloten geweest vanwege Covid-19 en kampt daardoor
met achterstanden. Hierdoor heeft de rechtbank vanaf maart geen zalen en rechters ter beschikking gesteld voor
de pleitoefeningen. De geplande oefeningen in april, mei en juni zijn daardoor niet doorgegaan. De
pleitoefeningen zijn vervolgens georganiseerd op het kantoor van Wijn & Stael Advocaten met leden van de RvO
in de jury. Ook komend jaar zal de Jonge Balie Midden-Nederland in samenwerking met de RvO en de rechtbank
Midden-Nederland de pleitoefeningen verzorgen. Vanwege Covid-19 is op dit moment nog onduidelijk waar de
pleitoefeningen zullen plaatsvinden.
Stef bedankt Rowie en Lynn voor hun inzet.
Conclusie
Stef geeft aan dat we kunnen terugkijken op een bewogen verenigingsjaar. De start was veelbelovend: goed
bezochte borrels, leuke lezingen en de commissies zijn vol enthousiasme gestart met de voorbereidingen van de
activiteiten.
Dat Covid-19 roet in het eten heeft gegooid, is voor niemand een verassing. Met borrelpakketten,
inzamelingsacties voor de voedselbank, een pubquiz, het steunen van onze stamkroeg Ubica en een digitale DSA
hebben de commissies en het bestuur zich er ondanks alles vol voor ingezet om zoveel van dit jaar te maken als
mogelijk. Stef 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 als een nachtkaars zijn uitgegaan.
Voordat we verder gaan met de financiën, benadrukt Stef dat het bestaansrecht van de Jonge Balie MiddenNederland bovenal te danken is aan mensen die zich willen inzetten om activiteiten te organiseren. De
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aanmeldingen voor het actieve lidmaatschap dit jaar zijn net als afgelopen jaar overweldigend. Hartelijk dank
voor al jullie enthousiasme.
4.

Financieel verslag verenigingsjaar 2019/2020

Stef geeft het woord aan Michiel van der Hoeven, penningmeester van het bestuur 2019/2020.
Michiel geeft aan dat de resultatenrekening, de balans en de toelichtingen daarop, ter inzage hebben gestaan
op de website. 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 € 18.700 aan contributie
gerealiseerd. Deze realisatie is € 300 lager dan begroot. Het verschil wordt verklaard doordat er een minder
grote aanwas is geweest van leden dan waar bij de begroting vanuit is gegaan. Of Covid-19 hier ook een rol in
heeft gespeeld is gissen, maar dat lijkt niet onaannemelijk.
Er waren per einde boekjaar acht leden die hun contributie voor het jaar 2019-2020 nog moesten voldoen.
In cijfers: het verenigingsjaar is gestart met 318 leden. 59 leden zijn uitgeschreven. 70 nieuwe leden hebben
zich ingeschreven. Het verenigingsjaar 2020-2021 start met 329 leden. De verwachting is dat de vereniging
komend jaar circa 60 nieuwe leden kan verwelkomen. Voor 2020 wordt € 18.500 aan contributie-inkomsten
begroot.
Sponsoring
Afgelopen jaar heeft de vereniging met vier hoofdsponsors jaarcontracten afgesloten. Het betreft:
-

Courtesie voor een bedrag van € 3.000. Dit contract is ingegaan op 1 november 2019;

-

Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders (G&E) voor een bedrag van € 3.300. Dit contract is ingegaan op 1
mei 2020;

-

Van Benthem & Keulen (“VBK”) voor een bedrag van € 3.300. Dit contract is ingegaan op 1 mei 2020;

-

Donna Legal (“Donna”), voor een bedrag van € 1.500. Dit contract is afgesloten voor een half jaar en is
ingegaan op 1 september 2020.

Helaas heeft Rabobank begin 2020 laten weten de sponsorovereenkomst niet te zullen verlengen. Het bestuur
heeft daarna met Donna een trotse nieuwe hoofdsponsor gevonden. Mede vanwege Covid-19 is het contract in
eerste instantie afgesloten voor een half jaar. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de sponsorrelatie met
Donna en de overige drie hoofdsponsors het komende verenigingsjaar zal worden voortgezet. De totale
(algemene) sponsoring van de vereniging komt daarmee uiteindelijk uit op een totaalbedrag van € 11.100, helaas
€ 1.700 onder begroting.
Overige sponsorinkomsten die specifiek zijn aangetrokken voor een bepaalde activiteit zijn verwerkt in de
resultaten van de desbetreffende activiteiten.
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In het kader van de continuïteit zijn 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.
In verband met het voorgaande en de vooruitzichten op het gebied van sponsoring is voor 2020-2021 een bedrag
aan sponsorinkomsten begroot van € 11.000.
Bijdrage Raad van de Orde
Dit jaar heeft de vereniging een bedrag van € 6.000 ontvangen van de Raad van de Orde Midden-Nederland, zoals
begroot. Voor komend jaar is een vergelijkbare bijdrage begroot.
Onbekende ontvangsten
Er is dit jaar geen sprake geweest van onbekende ontvangsten.
Vrijval reservering slechte debiteuren
In het vorige verenigingsjaar was geen bedrag gereserveerd voor het geval debiteuren dienden te worden
afgeboekt vanwege het feit dat zij onterecht een factuur zouden hebben ontvangen. Er is dit jaar dus ook geen
bedrag vrijgevallen in dat kader.
Rente
Afgelopen jaar is een totaal van (afgerond) € 2 aan rente ontvangen op de spaarrekening van de vereniging bij
de Rabobank. Gelet op de nog steeds dalende rentes is voor komend jaar een bedrag van € 1 begroot aan te
ontvangen rentes.
Conclusie
De vereniging heeft dit jaar € 35.802 aan inkomsten geboekt.
UITGAVEN
Administratiekosten
De kosten bedroegen dit jaar € 261, uitsluitend voor het CRM- en boekhoudpakket.
Voor komend jaar wordt opnieuw € 300 begroot.
Bankkosten
Dit jaar bedroegen de bankkosten € 252.
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), kosten van het beleidsweekend en andere kosten
uit hoofde van de functie. Vanwege Covid-19 zijn echter ook een groot deel van die activiteiten niet doorgegaan.
Dit jaar is daarom € 3.377 uitgegeven, waar € 6.000 was begroot.
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Voor volgend jaar is wederom een bedrag van € 6.000 aan bestuurskosten begroot.
Internet / website
Dit betreffen de kosten van (onderhoud van) de website, hosting en domeinnamen. Hiervoor was € 700 begroot,
inclusief kosten voor een update van de website. Die update had eigenlijk al vorig verenigingsjaar plaats moeten
vinden. Uiteindelijk is aan de websitebouwer medegedeeld om de werkzaamheden ‘on hold’ te zetten. Het
nieuwe bestuur zal de mogelijkheden onderzoeken om een nieuwe website te laten bouwen. Voor dit jaar zijn
de kosten uitgekomen op € 653. Een bedrag ad € 272,25 betreft een reservering, omdat de websitebouwer op
een gegeven moment ook is gestopt met kosten voor hosting in rekening te brengen. Niet valt uit te sluiten dat
deze kosten later alsnog in rekening gebracht zullen worden. De reservering van € 200 die vorig jaar is gemaakt
voor de update, zal blijven staan voor volgend jaar. Gelet op het voorgaande en de gemiddelde kosten voor het
laten bouwen van een nieuwe website is voor volgend jaar een bedrag ad € 3.000 begroot.
Lezingen
De lezingen hebben ook dit jaar kunnen plaatsvinden. In het begin van het jaar nog in de collegezalen van de
Universiteit Utrecht en later via Zoom. Daar de Universiteit de vereniging hiervoor geen kosten in rekening
brengt, zijn de uitgaven ten aanzien van de lezingen beperkt tot presentjes aan de diverse sprekers en de kosten
van het Zoom-abonnement. In totaal was daarmee een bedrag van € 191 gemoeid. Dit is iets boven begroting.
Dit werd met name door de kosten van het Zoom-abonnement veroorzaakt. Per einde boekjaar was een
maandbedrag voor Zoom ad € 16,93 nog niet afgeschreven, waardoor hiervoor een reservering is opgenomen
onder ‘Overlopende post overige kosten’.
Voor komend jaar wordt € 200 begroot.
Borrels
Het afgelopen jaar hebben er voordat Covid-19 uitbrak, nog vier borrels bij Ubica plaatsgevonden. Aan de eerste
twee lezingen/borrels waren de naam van twee hoofdsponsors verbonden (Rabobank en VBK). Deze inkomsten
vallen niet onder de post Borrels, maar onder de algemene sponsorinkomsten. De andere twee borrels werden
gesponsord door individuele sponsors. Daarnaast heeft zoals bekend op 13 augustus 2020 gelukkig ook nog de
zomerborrel bij SOIA kunnen plaatsvinden. Deze borrel werd niet gesponsord, maar we mochten ook enkele van
onze hoofdsponsors welkom heten.
De borrels die hebben plaatsgevonden, zijn het afgelopen jaar goed bezocht. Mede op basis van feedback van de
leden is de borrellocatie Ubica ook afgelopen jaar gehandhaafd.
Daarnaast is zoals eerder aan de orde gekomen ook nog een digitale Pubquiz georganiseerd. De kosten daarvan
(inclusief de prijzen) zijn ook ten laste van het Borrels-budget gekomen.
Uiteindelijk is een realisatie van € 5.338 op deze post geboekt. De realisatie is ver onder begroting. Dat behoeft
gezien het beperkte aantal borrels dat heeft plaatsgevonden, geen verdere toelichting. Volgens het bestuur
vormt de maandelijkse borrel evenwel een van de voornaamste manieren van betrokkenheid bij de leden. Voor
komend jaar is dan ook – mede gezien de hoogte van het eigen vermogen – een verhoogd bedrag van € 10.000
voor borrels begroot.
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Cabaret
Afgelopen jaar heeft zich voor het eerst sinds jaren weer cabaretcommissie gevormd! Helaas hebben ook zij door
Covid-19 uiteindelijk geen activiteit gehad, zodat geen kosten gerealiseerd zijn. Het zou fantastisch zijn als de
vereniging komend jaar weer een cabaretcommissie heeft die een spetterend optreden kunnen neerzetten. Om
die reden zijn de leden uitgenodigd om aan de commissie deel te nemen. Voor komend jaar is hier een bedrag
van € 500 voor begroot.
Stagiaireactiviteiten
Er is dit jaar – wederom vanwege Covid-19 - één keer een kennismakingsavond georganiseerd voor de nieuwe
stagiaires. Deze kennismakingsavond bestond uit een digitale activiteit: Crazy 44. Op deze post is dit jaar een
bedrag van € 242 gerealiseerd.
We hopen dat volgend jaar de kennismakingsactiviteiten weer als vanouds – bowlen met aansluitend diner –
kunnen plaatsvinden. Voor komend jaar is daarom wederom een bedrag van € 2.000 gereserveerd.
Onvoorzien / diverse uitgaven
Afgelopen jaar hebben er geen onvoorziene uitgaven plaatsgevonden.
Komend jaar wordt op deze post € 1.500 begroot. De Jonge Balie Gelderland heeft een brief ontvangen van de
Belastingdienst waarin wordt gesteld dat zij btw-plichtig is. In dat geval geldt dat zeer wel mogelijk ook voor de
Vereniging. Een en ander is nog niet geheel duidelijk en de (financiële) gevolgen hiervan zijn nog niet goed te
overzien. Zo zal er mogelijk een extra boekhoudpakket moeten worden aangeschaft. Om die reden is er een
hoger bedrag aan onvoorziene kosten begroot.
Lustrum en lustrumreservering
In navolging van vorig jaar wordt voor het lustrum 2022 een bedrag van € 2.250 gereserveerd.
Balieactiviteiten (DSA (voorheen 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 bij de DSA. De andere drie activiteiten hebben helaas geen doorgang kunnen
vinden.
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. Daar wordt bij de begroting voor volgend jaar dan ook weer rekening mee gehouden.
Ten aanzien van de activiteiten van dit jaar is de financiële realisatie als volgt:
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-

DSA 2019 (voorheen Forum) was ook dit jaar weer een groot succes en is netjes binnen de begroting
gebleven met een realisatie van € 2.797.

-

De PPW heeft geen doorgang kunnen vinden, zodat de realisatie uitkomt op €0.

-

De LPW heeft geen doorgang kunnen vinden. Helaas waren wel annuleringskosten verschuldigd aan de
locatie, waardoor de realisatie uitkomt op € 551.

-

Meet the Lawyer heeft niet plaatsgevonden en de verwachting is dat deze ook volgend jaar weer niet
plaats zal vinden.

-

Meet the Court heeft ook niet plaatsgevonden. Voor volgend jaar is wel een bedrag ad € 300 begroot.

-

De Buitenlandreis is verplaatst naar volgend jaar. De financiële realisatie zal dan ook in dat boekjaar
vallen. De aanbetaling voor de reis is dit jaar al gedaan en is opgenomen in de boekhouding als een
overlopend activum. Omdat een factuur voor koffie tijdens het kantoorbezoek op de reis van vorig jaar
nooit meer is ontvangen, viel de reservering ad € 250 daarvoor dit jaar vrij. De totale realisatie is € 250 (aldus een opbrengst in plaats van een uitgave).

De budgetten voor de balieactiviteiten voor volgend jaar zijn aangepast ten opzichte van voorgaande jaren, met
uitzondering van Meet the Lawyer waarvan het bestuur niet verwacht dat dit doorgang zal vinden. Omdat de DSA
dit jaar digitaal heeft plaatsgevonden, waren de kosten daarvan veel lager. Daarvoor is dus slechts een bedrag
ad € 1.200 begroot. Vanwege het feit dat de PPW en LPW dit jaar niet hebben plaatsgevonden en het jaar ver
boven begroting is afgesloten, is besloten om voor beide activiteiten € 1.000 extra uit te trekken. De begrotingen
komen daarmee op € 4.000 respectievelijke € 7.500. Gevolg van het verplaatsen van de BLR was dat de
vliegtickets duurder werden. Mede om die reden – en om de redenen als genoemd bij de PPW en LPW – is besloten
om ook daar € 1.000 extra budget te begroten ten opzichte van vorige jaren, waardoor de begroting op € 5.000
komt.
Bedanketentjes en -borrel
De bedanketentjes voor de commissies en de commissie bedankborrel worden onder deze post geboekt. De
realisatie valt onder begroting uit met een bedrag van € 2.270. Hierin is ook een reservering van € 1.000
meegenomen omdat de PPW, Cabaret en de Buitenlandreis nog geen gebruik hebben gemaakt van hun
bedanketentje. Dit bedrag valt vrij in het jaar 2020-2021, zodat voor dat jaar een normale reservering kan
plaatsvinden. Voor komend jaar is een bedrag van € 2.600 voor deze post begroot.
Verzekeringen
De post verzekeringen ter hoogte van € 592 ziet op de aansprakelijkheidsverzekeringen bij Wutrich. Voor komend
jaar is eenzelfde bedrag van € 600 begroot.
Relatiegeschenken
Alle hoofdsponsors zullen een bedankje ontvangen. Per einde boekjaar was dit nog niet gebeurd, waardoor een
bedrag ad € 100 is gereserveerd onder ‘Overlopende post overige kosten’. In voorgaande jaren werd dit door de
sponsors goed ontvangen en om die reden is er opnieuw wat budget vrijgemaakt.
Afboeking debiteuren en reservering slechte debiteuren
De post debiteuren bedroeg aan het begin van dit boekjaar € 6.150. Eén van deze debiteuren betrof het
Jachthuis, voormalig algemeen sponsor, voor een bedrag van € 1.500. Het Jachthuis heeft ondanks vele
aanmaningen en toezeggingen van haar kant nagelaten de factuur te betalen. De incasso van de vordering is uit
handen gegeven aan DAS. Hier zijn in eerste instantie geen kosten aan verbonden.
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Het bestuur heeft gezien het voorgaande besloten om voor komend verenigingsjaar een post ad € 1.500 voor
reservering slechte debiteuren op te nemen.
Verder is dit jaar slechts één debiteur (contributie) ad € 50 afgeboekt. Het betrof een oud-lid die ten onrechte
nog in het systeem stond.
Conclusie
De vereniging heeft dit jaar € 20.174 aan uitgaven gedaan.
CONCLUSIE RESULTATENREKENING
Hoewel voor afgelopen jaar een verlies begroot was om op die manier het eigen vermogen ten goede te laten
komen aan de leden, heeft de vereniging door de gevolgen van Covid-19 dit jaar een winst gemaakt van € 15.628.
Deze winst komt ten goede aan het eigen vermogen.
Komend jaar wil het bestuur de prijzen voor de evenementen opnieuw laag houden. Mede gelet op de
(onbedoelde en grote) winst van afgelopen jaar acht het bestuur het dan ook verantwoord om een verlies te
begroten, van ditmaal € 11.849. Een deel van het eigen vermogen van de vereniging komt dan ten goede aan de
leden. Het huidige eigen vermogen (meer dan € 50.000) is toereikend om dat verlies te kunnen opvangen.
5.

Verslag kascommissie

De kascommissie heeft tot taak het controleren van de financiële stukken van de Jonge Balie Midden-Nederland
en heeft de cijfers over 2019/2020 gecontroleerd. De kascommissie bestaat uit oud-bestuursleden Juliette
Wareman en Jordy Hurenkamp. Stef geeft het woord aan de kascommissie. Juliette en Jordy geven aan dat
hetgeen Michiel zojuist heeft verteld klopt en dat de cijfers in orde zijn. De kascommissie keurt de financiële
stukken over het bestuursjaar 2019/2020 goed. Er wordt dan ook voorgesteld Michiel te dechargeren.
Stef vraagt of er nog vragen of opmerkingen over het financieel verslag zijn. Dit is niet het geval en daarom
worden het financieel verslag 2019/2020 en de begroting 2020/2021 vastgesteld.
6/7.

Bestuurswissel

De (nieuwe) kandidaten voor het bestuur 2020/2021 stellen zich kort aan de leden voor, waarna Stef weer het
woord neemt. Stef geeft aan dat zich geen andere kandidaten hebben gemeld.
Voorgesteld wordt om Rowie Florijn te dechargeren als algemeen lid van het bestuur, portefeuillehouder
lezingen en Julie van Meeteren te benoemen als algemeen lid van het bestuur, portefeuillehouder lezingen,
voor het verenigingsjaar 2020/2021. Er zijn geen stemmen tegen of onthoudingen. Rowie Florijn wordt als gevolg
daarvan gedechargeerd als algemeen lid van het bestuur, portefeuillehouder lezingen en Julie van Meeteren
wordt geïnstalleerd als algemeen lid van het bestuur, portefeuillehouder lezingen van het bestuur van de Jonge
Balie Midden-Nederland voor het verenigingsjaar 2020/2021.
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Voorgesteld wordt om Lynn Rook te dechargeren als algemeen lid van het bestuur, portefeuillehouder
pleitoefeningen en Alex Zijlstra te benoemen als algemeen lid van het bestuur, portefeuillehouder
pleitoefeningen voor het verenigingsjaar 2020/2021. Er zijn geen stemmen tegen of onthoudingen. Lynn Rook
wordt als gevolg daarvan gedechargeerd als algemeen lid van het bestuur, portefeuillehouder pleitoefeningen
en Alex Zijlstra wordt geïnstalleerd als algemeen lid van het bestuur, portefeuillehouder pleitoefeningen van
het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland voor het verenigingsjaar 2020/2021.
Voorgesteld wordt om Michiel van der Hoeven te dechargeren als penningmeester van het bestuur en Lenno
van Donk te benoemen als penningmeester van het bestuur voor het verenigingsjaar 2020/2021. Er zijn geen
stemmen tegen of onthoudingen. Michiel van der Hoeven wordt als gevolg daarvan gedechargeerd als
penningmeester en Lenno van Donk wordt geïnstalleerd als penningmeester van het bestuur van de Jonge Balie
Midden-Nederland voor het verenigingsjaar 2020/2021.
Voorgesteld wordt om Ilse Berends te dechargeren als secretaris van het bestuur en Mathijs Doornink te
benoemen als secretaris van het bestuur voor het verenigingsjaar 2020/2021. Er zijn geen tegenstemmen of
onthoudingen. Ilse Berends wordt als gevolg daarvan gedechargeerd als secretaris en Mathijs Doornink wordt
geïnstalleerd als secretaris van het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland voor het verenigingsjaar
2020/2021.
Vanaf dit punt is genotuleerd door Mathijs
Voorgesteld wordt om Jos Meyer te dechargeren als vicevoorzitter van het bestuur en Lynn Rook te benoemen
als vicevoorzitter van het bestuur voor het verenigingsjaar 2020/2021. Er zijn geen tegenstemmen of
onthoudingen. Jos Meyer wordt als gevolg daarvan gedechargeerd als vicevoorzitter en Lynn Rook wordt
geïnstalleerd als vicevoorzitter van het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland voor het verenigingsjaar
2020/2021.
Stef geeft het woord aan Lynn
Voorgesteld wordt om Stef Vullings te dechargeren als voorzitter van het bestuur en Ilse Berends te benoemen
als voorzitter van het bestuur voor het verenigingsjaar 2020/2021. Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen.
Stef Vullings wordt als gevolg daarvan gedechargeerd als voorzitter en Ilse Berends wordt geïnstalleerd als
voorzitter van het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland voor het verenigingsjaar 2020/2021.
Ilse neemt het woord.
8.

Beleidsvoornemens bestuur 2020/2021

Ilse gaat over tot het kenbaar maken van de beleidsvoornemens van het bestuur 2020/2021.
1.

Aan blijven bieden van activiteiten in de tijd van Covid-19

2.

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

Vergroten van de zichtbaarheid

b)

Evenementenprijzen afstemmen op het soort evenement

c)

Actieve betrokkenheid

d)

Cabaret

3.

Website

4.

LPW-Lawlands weer een groot landelijk succes maken.

5.

Samenwerking met de Orde van Advocaten: in ieder geval weer samen de nieuwjaarsborrel. We kijken
verder naar de mogelijkheden om een ander evenementen te combineren.

6.

Steunen goede doelen - Lawyers 4 Lawyers / Utrecht Cares / Voedselbank.

7.

Lustrumjaar 2021-2022

9.

Benoeming kascommissie

Voorgesteld wordt om Juliette Wareman en Jordy Hurenkamp te dechargeren als kascommissieleden 2019/2020
en Rogier Moulen Janssen en Niels Elferink te benoemen als leden van de kascommissie 2020/2021. Er zijn geen
tegenstemmen of onthoudingen. Juliette Wareman en Jordy Hurenkamp worden als gevolg daarvan
gedechargeerd als lid van de kascommissie 2019/2020 en Rogier Moulen Janssen en Niels Elferink worden als
gevolg daarvan geïnstalleerd als lid van de kascommissie 2020/2021.
10.

Vaststelling contributie verenigingsjaar 2020/2021

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 2020/2021
vastgesteld op € 50,- per lid per verenigingsjaar.
11.

W.v.t.t.k.

Ilse vraagt of iemand nog punten heeft voor de w.v.t.t.k.
12.

Rondvraag

Ilse vraagt of iemand nog punten heeft voor de rondvraag.
13.

Sluiting

Ilse sluit de vergadering om 19:47 uur.
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