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ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING DE JONGE BALIE BREDA-MIDDELBURG
__________________________________________________________________________
Datum: `

donderdag 24 november 2016 te 18.00 uur

Aanwezigen:

mw. mr. Van Empel, mw. mr. De Boer (voorzitter), mw. mr. Wirken (algemeen
bestuurslid), mr. Jansen (secretaris), mr. Van de Kerkhof (vice-voorzitter), mr.
Knops (algemeen bestuurslid), mr. Van Sprundel (penningmeester), mr.
Wubbena, mr. Schouw, mr. Vollebergh, mr. Mulderink, mr. De Kort, mw. mr.
Slingerland, mr. Buijnsters, mr. Van Veldhuizen, mw. mr. Kempe, mw. mr. Van
Hoeve, mr. Andriessen, mr. Schouten, mw. mr. Bright, mr. Verkaart, mw. mr.
Feenstra, mw. mr. Ides Peeters, mw. mr. Demandt, mr. Van Berlo, mr.
Lootjens, mr. Botman, mr. Van Loon, mw. mr. Heerkens, mr. Van Zijl, mw. mr.
Deniz (vw lid), mw. mr. Macken, mw. mr. Jacobs, mw. mr. Gremmen, mr. Van
Kerkhof.

Afgemeld:

mw. mr. De Danschutter, dhr. mr. Collard, mw. mr. S. Schipper, mw. mr.
Wolfhagen

Locatie:

café Oncle Jean aan de Ginnekenweg 338 te Breda

_________________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen aanwezig welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda zoals verzonden met het convocaat is vastgesteld zonder toevoeging van nader te
bespreken onderwerpen.
De voorzitter stelt vast dat bij opening er 26 leden met stemrecht aanwezig zijn en dit aantal minder is
dan het vereiste voor het quorum dat nodig is voor de behandeling van punt 5 ten aanzien van het
deel dat ziet op de statuten. Het bestuur besluit daarom punt 5 van de agenda wel inhoudelijk te
behandelen, maar een stemming plaats te laten vinden op een volgende algemene ledenvergadering.
3. Ingekomen en uitgegane post
De secretaris heeft afmeldingen ontvangen van mw. mr. De Danschutter, dhr. mr. Collard, mw. mr. S.
Schipper, mw. mr. Wolfhagen. Verder is het convocaat tijdig verzonden.
4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 november 2015
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5. Behandeling voorstel Statuten en Huishoudelijk Reglement
De secretaris ligt het proces toe om te komen tot nieuwe statuten en HR. Allereerst zijn de huidige
documenten reeds 16 jaar oud. De stukken zijn hierdoor verouderd in velerlei opzichten; verwijzingen
naar wetgeving kloppen niet, spelling is onjuist, de inhoud past niet meer bij de gangbare praktijk etc.
Daarnaast missen enkele cruciale bepalingen en bieden de stukken op onderdelen niet de gewenste
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flexibiliteit. Tot slot was het belangrijkste argument dat de samenvoeging van de arrondissementen tot
Breda-Middelburg formeel nog niet op de juiste wijze was vastgelegd in de statuten en het hr.
Er is geïnformeerd bij andere Jonge Balies en enkele keren is in het bestuur door de stukken gelopen
om te komen tot het voorstel zoals dat nu voorligt.
Uit de zaal stelt mr. Vollebergh de vraag of het opheffen van onderscheid in stemrecht tussen oudere
en jongere leden er niet toe kan leiden dat de oudere leden stemoverwicht kunnen vergaren. De
secretaris antwoordt dat dit formeel juist is, maar de oude meesters net zo gewaardeerd worden als
de jonge meesters en in de praktijk aan dit verschil in lidmaatschap al geen invulling meer werd
gegeven. Vandaar dat tot een wijziging is overgaan. mr. Vollebergh kan zich in deze overweging
vinden.
Er worden geen aanvullende vragen of opmerkingen vanuit de zaal meer ingebracht, waarna dit
agendapunt wordt gesloten.
6. Voorstel hoogte contributie
De penningmeester licht de notitie (bijlage 1) toe zoals deze staat beschreven en aan de leden is
uitgereikt. Hij dankt de secretaris voor zijn onderzoek en het schrijven van de notitie.
Mr. Schouten complimenteert het bestuur dat zij, ondanks dat het slechts een verhoging van 5 euro
betreft, niet over een dag ijs is gegaan met het voorstel en onderzoek. mw. mr. Jacobs stelt dat zelfs
een hoger bedrag te billijken zou zijn geweest, gezien de contributies bij andere Jonge Balies.
Het bestuur stelt de leden voor om in te stemmen met een contributie ter hoogte van 42,50 euro voor
gewone leden en 30,00 euro voor buitenleden. Dit voorstel wordt per acclamatie aangenomen.
7. Rekening en verantwoording door de penningmeester over het gevoerde geldelijk beheer
van de vereniging
Zie bijlage 2 voor de financiële stukken.
Contributie
Van de 562 leden hebben er 9 niet aan hun contributieverplichting voldaan. Vijf bijdragen zijn
eveneens niet betaald, maar in de ogen van de penningmeester nog wel inbaar.
Balans per 31 oktober 2016
De balans van de Jonge Balie bestaat aan de debetzijde uit debiteuren en de liquide middelen. De
penningmeester behandelt de debiteurenstand. De debiteurenstand per 31 oktober 2016 bedraagt €
2.144,--. Dit bedrag bestaat uit een drietal onderdelen: de onbetaalde contributie, verschuldigde
sponsorbijdrage ABN AMRO Bank en bedragen verschuldigd door de bestuursleden in het kader van
representatiekosten. De huidige stand van de debiteurenpositie bedraag echter nog maar € 562,50.
Dit is het bedrag aan onbetaalde contributie, aangezien de sponsorbijdrage door ABN AMRO is
voldaan. Hetzelfde geldt voor de bedragen verschuldigd door de bestuursleden.
De creditzijde van de balans is niet behandeld, aangezien dit voornamelijk uit eigen vermogen van de
vereniging bestaat en voor iedereen op de balans zichtbaar is.
Resultaat
Zoals zichtbaar op de winst- en verliesrekening, is er dit jaar een positief resultaat van € 2.510,-behaald. Dit positief resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat de representatiekosten
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(de kosten voor het bestuur voor het onderhouden van connecties met de overige Nederlandse en de
Vlaamse Balies) lager zijn uitgevallen dan is begroot, terwijl de ontvangen inkomsten nagenoeg
overeenkomen met de begroting. Dit heeft een positief effect op het resultaat van ongeveer € 1.700,--.
De uitgaven voor de activiteiten zijn dit jaar zelfs gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de
inkomsten hieruit zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. De JB reis heeft begrotingstechnisch
nagenoeg quitte gedraaid en de ZPW heeft een verliespost van € 400,-- opgeleverd.
8. Verslag van de kascommissie over het in het verslagjaar gevoerde geldelijk beheer
mw. mr. Slingerland spreekt het verslag uit, mede namens mr. Kooijman en mr. De Pater. De
kascontrolecommissie is hartelijk ontvangen, maar heeft zich door de hartelijkheid niet laten afleiden in
haar grondige controle. De complete boeken worden in orde bevonden. Er is een gebrek aan
bonnetjes voor een uitgave van ongeveer 500 euro van de Jonge Baliereis. Deze uitgaven zijn wel
voldoende toegelicht.
Er hebben 14 leden hun contributie niet betaald. Bij vijf leden is de verwachting dat dit nog gaat
gebeuren. Het niet betalen berustte bij hen op enkele communicatiefouten. De overige negen leden
zijn op verzoek van de kascontrolecommissie en met instemming van de ALV door de penningmeester
aan de alv kenbaar gemaakt.
De kascontrolecommissie adviseert de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen.
9. Vaststelling jaarstukken en begroting
De penningmeester meldt dat ABN AMRO als hoofdsponsor zal stoppen en als subsponsor zal
aanblijven. Als nieuwe hoofdsponsor heeft ESJ zich aan de vereniging verbonden. Tevens blijft Groen
& De Wilde Gerechtsdeurwaarderspraktijk als sponsor betrokken bij de vereniging. De
penningmeester wijst ook op de sociale en financiële betrokkenheid van de Raad van de Orde, met
name voor het komende lustrumjaar. Het lustrum is als aparte post opgenomen en bestaat uit vrijval
reserveringen en eenmalige extra gelden.
Ten opzichte van de begroting van vorig jaar hebben er geen grote wijzigingen plaatsgevonden.
Enkele posten zijn verhoogd, omdat de kosten hiervoor de afgelopen jaren zijn toegenomen, denk aan
de ZPW en de Jonge Baliereis. De post algemeen is iets hoger in verband met investeringen in ICT en
kosten voor de notaris in het kader van de nieuwe statuten en reglementen. De post ‘representatie’ is
verlaagd, omdat sprake was van een structureel lager gebruik dan begroot.
Mr. Wubbena geeft aan dat de vereniging niet op representatie zou moeten willen besparen. Het is
belangrijk om als vereniging je binnen de nationale en internationale netwerken te begeven. De
penningmeester geeft aan dat er niet zozeer minder evenementen zijn bezocht, maar dat vooral op
goedkopere locaties is geslapen en er een evenwichtige afdracht tussen bestuursleden en vereniging
heeft plaatsgevonden. Er ontstaat vervolgens discussie over de vraag of de eigen bijdrage van
bestuursleden wellicht een drempel op kan werpen het bestuur in te gaan of aan externe activiteiten
deel te nemen, zeker wanneer het kantoor van het betreffende bestuurslid deze kosten niet vergoedt.
De vergadering geeft aan het bestuur mee te willen geven de ruimte die de begroting door het jaar
heen lijkt te bieden in te zetten voor eventueel benodigde gelden bij representatie. Bovendien dient
nagedacht te worden of de kosten die kantoren vergoeden, niet standaard door de vereniging vergoed
zouden moeten worden.
De begroting en jaarstukken worden, met inachtneming van deze opmerkingen, met acclamatie
aangenomen.
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10. Benoeming van de kascommissie voor het verenigingsjaar 2016/2017
De voorzitter stelt voor om voor komend jaar mr. Van Sprundel als vervanger van mr. Kooijman als lid
van de kascontrolecommissie te benoemen en mr. De Pater en mw. mr. Slingerland te herbenoemen.
Hiermee stemt de ALV per acclamatie in.
11. Commissies en bestuursleden aan het woord: het jaarverslag
Het bestuur heeft gekozen voor een nieuwe opzet waarbij de secretaris slechts enkele bijzonderheden
toelicht en de commissies daarna zelf hun werkzaamheden toelichten.
De secretaris geeft aan dat de politiestage dit jaar opnieuw is ingevoerd. Reeds 15 leden hebben
hiervan gebruik gemaakt. Ook de deelname aan de deurwaardersstage is nog altijd hoog. Beide
stages worden zeer goed gewaardeerd. Speciale dank aan de politie en Groen & De Wilde voor de
geboden stageruimte.
Het petitum is digitaal gegaan en binnenkort komt de derde editie uit. De reacties zijn zeer positief.
Het ledenbestand is met 26 leden gekrompen. Dat komt voornamelijk door een lage instroom van
nieuwe advocaat-stagiaires en meer oudere advocaten die met pensioen gaan.
Bestuur heeft in overleg met de vertrouwenspersoon besloten meer aandacht te geven aan het
bestaan van de vertrouwenspersoon in de nieuwsbrief, op de website en in het petitum. De
vertrouwenspersoon is belangrijk voor de beginnend advocaat en deze dient dan ook ruim onder de
aandacht te worden gebracht.
De haardgesprekken hebben meer dan gemiddeld op een externe locatie plaatsgevonden: vier maal
was de vereniging te gast, te weten bij het Openbaar Ministerie, de Rechtbank, de Politie en bij
MannaertsAppels in Tilburg. Deze bijzondere haardgesprekken werden goed ontvangen en deze lijn
zal worden doorgezet.
De nieuwe ledenlunch vond op een andere locatie plaats dan voorheen en nieuwe leden werden
persoonlijk uitgenodigd. Dit resulteerde in tweemaal een 80% opkomst van de genodigden.
Tot slot is Facebook als nieuw medium ingezet en zal de website en nieuwsbrief op korte termijn
worden vernieuwd.
De commissies komen hierna aan het woord:
mr. Vollebergh spreekt namens de borrelcommissie en de ZPW commissie. De opkomst bij de borrels
was goed en velen wisten in benevelde toestand flink te genieten van de sociale samenkomst.
Kritische noot was er ten aanzien van de secretaresseborrel, alwaar steeds minder secretaresses
aanwezig zijn. Dat moet volgend jaar echt anders. Tot slot word een dankwoord uitgesproken aan mr.
Meijering voor zijn inzet in de borrelcommissie, welke hij helaas heeft moeten verlaten wegens een
vertrek uit het arrondissement.
De ZPW was eveneens goed bezocht en werd hoog gewaardeerd. Voor komend jaar zijn er plannen
om in het kader van het lustrum een nog mooiere locatie en een nog hogere opkomst te genereren.
Tevens zal er een nieuw systeem komen voor inschrijvingen en betalingen.
Mw. mr. Demandt (spreekt uit: Démandt) spreekt namens de reiscommissie. Zij geeft aan dat door de
vele cohorten advocaat-stagiaires en de vele verplichte opleidingsdagen en tentamendagen het
moeilijk is om een periode te vinden waarin alle leden kunnen deelnemen aan de reis. Vroege
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afstemming met CPO is noodzakelijk. Het programma was zeer geslaagd en de nieuwe
commissieleden wordt succes gewenst.
Mw. mr. Bright spreekt namens de petitumcommissie en geeft toelichting op de digitaliserings- en
vernieuwingsslag. Vooral de filmpjes worden goed ontvangen. Gedacht wordt om te gaan vloggen. Zij
eindigt met een oproep aan leden om zich vooral bij deze commissie aan te sluiten.
Tot slot spreekt mw. mr. Kempe namens de zeelandcommissie. Voor komend jaar zijn er plannen de
politiestage ook in Zeeland vorm te geven en om met activiteiten te starten als een wijnproeverij. De
geheel vernieuwde commissie heeft er zin in en zal binnenkort met de eerste data komen.
Als afsluiting van dit agendapunt wordt een gaaf filmpje getoond dat de voorzitter heeft gemaakt. Alle
hoogtepunten van het jaar komen hierin nogmaals langs.
12. Jaarverslag van de voorzitter over het afgelopen verenigingsjaar, in het bijzonder ter zake
de externe contacten
De voorzitter geeft aan trots te zijn op wat het bestuur het afgelopen verenigingsjaar heeft bereikt.
Nieuwe leden
Er hebben zich 39 nieuwe leden gemeld, waarvan 29 advocaat-stagiaires. Deze zijn individueel in een
gesprek welkom geheten, maar ook op de nieuwe ledenlunch. Zij hebben allen de nieuwe Jonge Balie
mok als geschenk ontvangen.
Ontvallen leden
De voorzitter staat stil bij de aan de vereniging ontvallen leden: mr. Pol van Mierlo, mr. Igno Sutorius
en mr. Hans Hertoghs.
Warme banden
De vereniging dankt de Orde, de Deken in het bijzonder, de vertrouwenspersoon, de SJBN en de
Vlaamse en Nederlandse Balies voor de goede samenwerking het afgelopen verenigingsjaar. De
voorzitter leest een bericht voor namens mr. Wolfhagen, de vertrouwenspersoon van de vereniging.
De vertrouwenspersoon benadrukt altijd in volle geheimhouding te handelen, buiten de Orde en de
vereniging te staan, en altijd een open deur te hebben, speciaal voor advocaat-stagiaires. De
voorzitter geeft aan in de kennismakingsgesprekken met nieuwe leden de rol van de
vertrouwenspersoon te hebben onderstreept en dat het bestuur de vertrouwenspersoon komend jaar
nog meer onder de aandacht zal brengen.
Nieuwe sponsor
De voorzitter geeft aan in Liesker Procesfinanciering nog een extra nieuwe sponsor te hebben
gevonden die zich vol overtuiging aan de vereniging heeft gecommitteerd. Zij dankt ook de overige
sponsoren voor hun steun aan de vereniging.
Dankwoord aan de deken
Vanaf oktober 2010 is mw. mr. Van Empel als deken aangesteld. De voorzitter dankt haar uitvoerig
voor de samenwerking in al die jaren en overhandigt haar een cadeau namens de vereniging.
13. Bevindingen enquête onder leden
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Mr. Van de Kerkhof presenteert op ludieke wijze de bevindingen van de enquête. De respondenten
zijn een goede spreiding van het ledenbestand, zowel qua leeftijd en ervaringsjaren als qua loondienst
en ondernemerschap. Er zijn 67 reacties gekomen, veelal van leden die soms of regelmatig op
activiteiten komen. Wanneer men niet naar een activiteit komt, is dat veelal vanwege gebrek aan tijd of
interesse of de locatie van de activiteit. Kosten spelen nauwelijks een rol. Het lustrum is voor velen
een reden om komend jaar extra activiteiten te bezoeken: dat belooft veel goeds!
De algemene waardering voor activiteiten is hoog, met name voor de quiz, reis, bbq en ZPW. Het
minst worden gewaardeerd het bowlen, tennissen en zeilen. De leden zien komend jaar graag een
rally, biercantus en een avondje poolen.
Het petitum wordt goed gelezen en gewaardeerd, maar een deel mist nog de papieren versie. Ook
mag de promotie voor het nieuwe petitum nog intensiever. De reacties op de door de vereniging
aangeboden gadgets zijn zeer divers.
Tot slot geven de leden het bestuur nog als tip mee om meer gecombineerde activiteiten te doen
waarbij inhoud en vermaak samenkomen. Dus niet of vermaak of inhoud als doel, maar beide.
14. Van de Deken
De Deken complimenteert het bestuur met de inzet en resultaten van het afgelopen jaar.
Complimenten eveneens voor het nadenken over de financiële status van de vereniging, waaronder
de sponsoring.
Zij benadrukt te hebben genoten van de sessie ‘hoe heurt het eigenlijk’ in samenwerking met de
rechtbank, maar graag nog een meer civielrechtelijke variant van deze sessie te zien terugkomen
komend jaar.
Over de landsgrenzen heen is zij het bestuur veel tegengekomen op de festiviteiten die werden
georganiseerd door de Vlaamse balies. De Jonge Balie Breda-Middelburg valt daarbij positief op in
aanwezigheid. De ZPW wordt veel genoemd als paradepaardje van de Nederlandse evenementen.
De Deken staat voorts stil bij de nieuwsbouw van de rechtbank en de worsteling die het kost om tot
het gewenste resultaat te komen. Zij heeft er echter vertrouwen in dat er een mooie nieuwe vestiging
gaat komen.
Zij roept de leden tot slot op om op twee manieren extra actief te zijn komen jaar: door aanwezigheid
op de landdag over de nieuwe gedragsregels in november 2017 en door input te geven over de
beroepsopleiding zoals deze er in 2020 uit zou moeten zien.
De Deken geeft aan vertrouwen te hebben in het nieuwe bestuur en zegt de voordracht van het
bestuur hierin te volgen. De voorzitter dankt de Deken voor haar woorden.
15. Décharge van de bestuursleden
Bij acclamatie verleent de Algemene Ledenvergadering décharge aan alle bestuursleden.
16. Verkiezing van de bestuursleden voor het verenigingsjaar 2016/2017
Mw. mr. De Boer (voorzitter), mr. Van de Kerkhof (vicevoorzitter), mr. Van Sprundel (penningmeester)
en mr. Knops (algemeen bestuurslid) treden af. Er hebben zich na verzending van het convocaat geen
tegenkandidaten gemeld.
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De nieuw beoogde bestuursleden mr. Botman, mr. Van Berlo, mw. mr. Demandt en mw. mr. Ides
Peeters, alsmede de zittende bestuursleden die voor een tweede termijn opgaan mw. mr. Wirken en
mr. Jansen stellen zich (opnieuw) aan de aanwezige leden voor.
17. Bestuurswissel
Bij acclamatie vindt (her)benoeming plaats van de bestuursleden:
mr. Van Sprundel (penningmeester) wordt opgevolgd door mr. Van Berlo;
mr. Van de Kerkhof (vicevoorzitter) wordt opgevolgd door mr. Botman;
mr. Jansen (secretaris) wordt herbenoemd;
mw. mr. Wirken treedt af als algemeen bestuurslid en wordt in deze functie opgevolgd door mw. mr.
Ides Peeters;
mr. Knops (algemeen, portefeuille activiteiten) wordt opgevolgd door mw. mr. Demandt.
mw. mr. De Boer (voorzitter) wordt opgevolgd door mw. mr. Wirken.
18. W.V.T.T.K.
Geen WVTTK.
19. Rondvraag
Geen rondvraag.
20. Sluiting
Mw. mr. Wirken bedankt als nieuwe voorzitter de huidige bestuursleden. Zij blikt terug op haar rol
afgelopen verenigingsjaar en dankt de partners waarmee ze de haardgesprekken heeft georganiseerd
en haar medeleden van de petitumcommissie. Ze kijkt met veel plezier vooruit naar komend
verenigingsjaar, te beginnen bij de geplande kerstborrel. Ze hoopt en verwacht een goede
samenwerking met het Zeeuwse deel van de vereniging. Tot slot wordt uitgebreid stilgestaan bij het
komend lustrumjaar. Het bestuur verwacht grootste en mooie evenementen te organiseren en
bestaande evenementen net wat meer cachet te geven. De lat ligt hoog!
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