Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging de
Jonge Balie in het arrondissement Breda, gehouden op
25 maart 1976 in hotel Cosmopolite te Breda.

De voorzitter opent de vergadering en heet de talrijke
aanwezigen welkom. De Deken zond bericht dat hij tot
zijn spijt verhinderd is de vergadering bij te wonen.
Geen der aanwezigen wenst voorlezing van de notulen van
de ledenvergadering van 13 november 1975, waarop zij
worden goedgekeurd. De secretaris zet zich vervolgens
aan de voorlezing van het verslag over het verenigingsjaar 1975/1976. Niemand vraagt hierover het woord, zodat
ook dit verslag wordt goedgekeurd.
Punt 5 van de agenda is het verslag van de penningmeester.
Dit vindt plaats aan de hand van een financieel overzicht
dat ter vergadering is uitgereikt.
Zijn betoog wordt slechts onderbroken door de opspringende
Mr. Molkenboer jr., die aan de voorzitter zijn dank betuigt,
dat hij de vergadering niet geschorst heeft bij de
binnenkomst van de Mrs. Kippersluis en Van Emden. De
penningmeester wijst onder meer op een reservering
zaalhuur ad ƒ 450,— . Het gaat hier om de ruimte waarin
de cursus spreekvaardigheid zich heeft voltrokken in de
jaren 1974 en 1975 en ten aanzien waarvan nog steeds
geen nota werd ontvangen.
Mr. Gorter stelt voor om deze aangelegenheid onder te
brengen bij een te creëren posf'afschrijving dubieuze
crediteuren", Mr. Fleskens daarentegen wil de helft
van genoemd bedrag reserveren met het oog op een even
tuele schikking. M r . Verpaalen, die vervolgens aan het
woord komt, ziet zich graag voorgelicht met betrekking
tot een diner ad ƒ 425,70, dat de lustrumcommissie
zich heeft toegeëigend.
Voor een bedrag van ƒ 240,70 zal ten deze restitutie
plaatsvinden, aldus de penningmeester die nog verwijst
naar de post "restitutie commissie pleitwedstrijden".
Hierna voert Mr. Franken het woord, in zijn hoedanig
heid van voorzitter van de kascommissie.
Deze commissie heeft de boeken akkoord bevonden. Niette
min wil de commissie nog een enkele opmerking maken,
wél beseffende dat zij daardoor wellicht haar taak
wat overschrijdt.
Daar is vooreerst het ontbreken van een duidelijk beleid
ten aanzien van de vraag wie bij de diverse Jonge-Baliefestiviteiten als gast wordt aangemerkt, met alle
aangename bijkomenheden van dien.

Ook pleit de commissie voor een duidelijker splitsing
van de kosten per verenigingsjaar. Zo gebeurde het wel
dat bijvoorbeeld opgave van de secretariaatskosten van
de bestuursleden door hun kantoren zeer onregelmatig,
in ieder geval niet jaarlijks geschieden. Deze
opmerking geldt echter niet voor wat betreft het
verstreken verenigingsjaar. Voorts vraagt de commissie
zich af of het niet mogelijk zou zijn voor elk jaar
een begroting op te stellen. Haar laatste suggestie
betreft het aanvragen van de koninklijke goedkeuring
teneinde de vereniging juridisch vastere voet te geven.
Naar aanleiding van deze punten merkt de voorzitter op,
dat zij in het verleden ook reeds aan de orde werden
gesteld.
Het vereiste van de koninklijke goedkeuring zal
binnenkort komen te vervallen. Het opstellen van een
jaarlijkse begroting is niet wel te realiseren, daar
ten tijde van de jaarvergadering nog niet vaststaat welke de
activiteiten zullen zijn van het komende verenigingsjaar. Een balans per verenigingsjaar kan evenzeer
problemen opleveren, hoewel de penningmeester gelet
op zijn financieel overzicht voor wat het afgelopen
jaar betreft aan deze wens nagenoeg heeft kunnen voldoen.
Hierop wordt aan de penningmeester décharge verleend, zoals
door de kascommissie voorgesteld.
Mr. Gorter probeert daarop gehoor te vinden voor zijn
vraag in welke hoedanigheid Mr. van Tilburg aan
wezig is, ja zelfs de vergadering voorzit. Van achter
uit de zaal wordt geroepen "en ook Mr. Mens". M r .
Fleskens licht nog toe, dat Mr. van Tilburg inmiddels
zelfs beëdigd is in een ander arrondissement.
De voorzitter geeft toe dat dit juist is en maakt van
de gelegenheid gebruik zijn erkentelijkheid uit te
spreken voor de mooie plant die hij bij zijn beëindiging
van de vereniging mocht ontvangen. Deze hartelijke
dankbetuiging doet de bezwaren van Mr. Fleskens geheel
wegnemen. Mr. Molkenboer jr. zegt dat hij vóór de
vergadering de statuten nog eens grondig heeft bestu
deerd, daar hij onregelmatigheden vermoedde.
Echter gelet op artikel 10 lid 2 zitten Mr. van Tilburg
en Mr. Mens volkomen terecht achter de bestuurstafel
en wenst hij hun geen kwaad toe.
Het volgende agendapunt vermeldt de verkiezing van de
kascommissie voor het jaar 1976/1977. Bij acclamatie
wordt Mr. Fruytier tot voorzitter en worden Mrs. Geuze
en Minderhoud tot leden benoemd. Evenmin moeilijkheden
ondervindt vervolgens het bestuursvoorstel om de
contributie nog een jaar ongewijzigd vast te stellen op
ƒ 40, — .

Dan komt het verslag van de lustrumcommissie aan de
orde. Mr. Gorter zegt aan Mr. Verster te hebben ge
vraagd of deze de voordracht van het verslag voor
zijn rekening wilde nemen. Mr. Verster heeft echter de
kennelijk zwarte piet weten door te spelen aan Mr.
Fleskens die echter moet mededelen dat Mr. Bruinsma
deze taak in verband met afwezigheid niet op zich kan
nemen.
Mr. Fleskens brengt verslag uit. De voorzitter is
verheugd dat de commissie vooralsnog binnen haar
begroting is gebleven. Het is overigens zaak om de
financiële aangelegenheden van vereniging en commissie
in eerste aanleg duidelijk gescheiden te houden,
aldus de voorzitter.
Dankzij het werk van de "commissie belangenbehartiging"
zijn een aantal desiderata geformuleerd met betrekking
tot de positie van de stagiaire. De Raad van Toezicht
heeft zich achter deze desiderata gesteld en dit ook
in oktober 1975 bij monde van de Deken in de jaar
vergadering van de orde in dit arrondissement kenbaar
gemaakt. Het is de bedoeling dat de patroni zich aan
de betreffende punten houden. Gelet op dit resultaat
dankt de voorzitter dan ook zeer bijzonder de leden van
de commissie voor hun werkzaamheden en dechargeert hen
vervolgens. Telkenjare zullen de minimum-honoreringen
van de stagiaires met een bepaald percentage verhoogd
dienen te worden. Voor het lopende jaar stelt de
voorzitter een verhoging van 15% voor, welk percen
tage dan als uitgangspunt zal dienen in het overleg
in deze met de Raad van Toezicht. De Raio's hebben een
salarisverhoging in dezelfde orde van grootte mogen
toucheren, andere juristen hebben met een lager
percentage genoegen moeten nemen. Het zou niettemin
onverstandig zijn beneden de 15% te gaan, daar in dat geval
het verschil in salaris met de Raio's opnieuw aan
zienlijk groter zou worden, aldus de voorzitter. Een
vaste jaarlijkse verhoging acht hij voorts niet
opportuun en ook de Raad van Toezicht voelt hier niet
voor. In de daaropvolgende discussie zegt Mr. Meijnen
graag te willen spreken echter niet te kunnen, daar
ook zijn werkgever, Mr. Smits, in de zaal is, vult
Mr. Fruytier zijn spreektijd met een overigens behartenswaardig betoog over het ziekenfondswezen in
Nederland en merkt Mr. Molkenboer jr. nog op dat hij
niet vermag in te zien, waarom aan de stagiaires een
grotere procentuele verhoging zou toekomen dan aan
de gescheiden vrouwen. Hierop brengt de voorzitter het
10%-voorstel in stemming. Op één onthouding na is
iedereen vóór.

Bij het volgende agendapunt licht de voorzitter het
beleid van het bestuur toe met betrekking tot de
voorstellen van de Stichting Strafrechtpraktijk.
In een tweetal brieven aan de Raad van Toezicht,
waarvan de leden hebben kunnen kennisnemen, heeft
het bestuur zijn standpunt uiteengezet.
Bovendien is dit gebeurd bij gelegenheid van de twee
ordevergaderingen over deze kwestie. In de
vergadering te Breda, de eerste, zegt de voorzitter
niet te hebben gesproken namens de leden; wel heeft
hij de leden een steunadvies willen geven. Ook in
Tilburg heeft hij vermeden het te doen voorkomen alsof
hij zou spreken namens de vereniging. Mr. Fleskens is
niettemin van mening dat de voorzitter duidelijker
tijdens de ordevergaderingen had moeten doen uitkomen
dat zijn oordeel een persoonlijk oordeel was. Bovendien
vraagt hij zich af waarom het bestuur na de eerste
ordevergadering niet een ledenvergadering belegd heeft om
de leden over deze belangrijke kwestie te raadplegen.
De voorzitter werpt tegen dat de tweede vergadering
niet voorzien was en dat deze plotseling en op zeer
korte termijn geconvoceerd werd, zodat raadpleging
van de leden niet meer mogelijk was. Het bestuur heeft
welbewust gekozen voor een beleid, waarbij de
ontwikkelingen binnen de balie nauwlettend en kritisch
gevolgd worden. In dit verband past ook een zekere
slagvaardigheid en dan kan het voorkomen dat de
gelegenheid komt te ontbreken om de achterban te
raadplegen. Niettemin is dit geen ideale situatie,
aldus de voorzitter. Mr. Meynen hoop dat het nieuwe
bestuur hieruit lering zal trekken.
Vervolgens brengen de voorzitter en de secretaris verslag
uit over respectievelijk de ontwikkelingen binnen het
landelijk voorzittersoverleg en het bureau voor
rechtshulp. Met name valt te vermelden de recente
oprichting van de Stichting Stagiaire-Opleiding,
die voortaan ook het jonge-baliecongres zal organiseren.
Actueel in dit verband is ook het initiatief van het
bestuur om tezamen met het arrondissement Den Bosch te
komen tot een cursus, in welke vorm dan ook, ten
behoeve van de stagiaires op het gebied van het straf
recht, zulks als alternatief voor het'heengezonden
tandem strafrechtspecialisten. Dit experiment waarvoor
de Katholieke Hogeschool Tilburg reeds informeel
benaderd werd wordt des te belangrijker nu een meer
algemene stagiaire-opleiding die voorzien was aan het
Molengraaf-instituut te Utrecht geen doorgang zal
vinden.
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Tijdens de rondvraag stelt M r . Franken voor dat de
nieuwe secretaris de lijst van desiderata toezendt
aan de kersverse stagiaires, welke suggestie de
voorzitter graag ondersteunt. En dan is het moment
aangebroken van de verkiezing van het nieuwe bestuur.
De voorzitter stelt voor Mr. Verster te benoemen
tot voorzitter en Mevrouw Mr. van Andel, Mr. Peutz,
Mr. de Ruijter en Mr. Slot tot leden.
Als de wens te kennen gegeven wordt tot stemming over
te gaan, verklaren de aanwezige ere-leden Mrs.
Molkenboer jr en Smits zich spontaan bereid zitting
te nemen in de stemcommissie en wordt Mr. Peeters als
extra-kracht aangewezen.
Met ruime meerderheid worden M r . Verster en Mr. van
Andel in de eerste stemronde gekozen. Voor wat de
andere voorgestelde leden betreft gebeurt dit ver
volgens bij acclamatie. Allen aanvaarden hun
benoeming. De nieuwe voorzitter verleent décharge aan
de stemcommissie en dankt het thans gechargeerde
bestuur voor wat het in zijn bestuursperiode voor de
vereniging deed.
Van het punt rondvraag wordt door de kennelijk^
vergader-moede aanwezigen geen gebruik gemaakt,
behoudens voor het compliment dat de voorzitter
van een hunner ontvangt voor de wijze waarop hij
zijn debuut als voorzitter maakte.
De voorzitter sluit de vergadering, doch niet
alvorens de aanwezigen opgewekt te hebben tot het
gezamenlijke diner.

