Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1977/1978 ter gelegenheid van de jaarvergadering
van 30 maart 1978 in "Congres".

Ook dit jaar heeft het bestuur zijn programma afgesteld
enerzijds op de gezelligheidsaspecten van de vereniging
en anderzijds op het opleidingskarakter van lezingen
en cursussen.
In mei 1977 vond de traditionele verbroederingsbijeenkomst met het O.M. plaats; hierbij waren ook de leden
van de zittende magistratuur uitgenodigd en ten dele
aanwezig.
De sportieve activiteiten waren een succes:
Het jaarlijkse tennistoernooi voor dubbels had een
zonnig verloop. Het was een stralende dag, de deelname
was groot en het aantal supporters in kleuterleeftijd
liet niets te wensen over.
Het voetbaltreffen met de Griffie eindigde in een
overwinning voor de Jonge Balie met 5 - 4. Na de pauze
werd met 12 man gespeeld, om ook de reserves aan de
"bak" te laten komen. Confrère Denneman verdedigde
het doel voortreffelijk, doch moest zijn inspanningen
met een blessure bekopen.
De borrels in de Bruine Pij werden helaas summier
bezocht. Wellicht zal een andere gelegenheid de
opkomst stimuleren.
Wat de lezingen en cursussen betreft:
Op 29 september 1977 hield Mr. Wyckerheld Bisdom een
lezing over de Ereregelen; met name de jurisprudentie
van het Hof van Discipline van de laatste 10 jaar kwam
aan de orde. Voorts hield Mr. van Woensel, kandidaatnotaris te Breda, een inleiding over het onderwerp
boedelscheidingsproblematiek bij echtscheidingen.
Voor het eerst sinds enige jaren stonden de Pleitoefeningen weer op het programma. De deelnemers
- Ie en 2e jaars stagiaires - waren in drie regionale
groepen verdeeld.
Hun pleidooien werden confraterneel, magistraal en
expressief beoordeeld door drie inleiders, respectievelijk
Confrère Kamphuisen, Mr. Goossens (rechter) en Mevrouw
Bol-van der Zee (spreek- en taalvaardigheid).

Op 2 december 1977 vond een plenaire slotbijeenkomst
plaats in de. Rechtbank, gevolgd door een borrel in
het Turfschip Breda.
Ook dit jaar vond tesamen met de Bossche balie een
oriëntatiecursus strafrecht plaats voor le jaars stagiaires.
Tenslotte vierde de Jonge Balie op 20 januari j.1.
haar vijfde lustrum. Onderwerp voor het serieuze
middagprogramma lag op het terrein van de discussie
over de rechtshulp. In groepen en later pleinair werd
gediscussierd over "Tweede-lijn: monopolie van de
advocaat?".
Inleiders waren:
Confrère Luchtman, Mr. Plessen (Buro voor Rechtshulp)
en Mr. Granaat (Ministerie van Justitie).
De middaggesprekken waren geanimeerd, zowel in de
groepsdiscussie als in plenaire bespreking;, de avond
was feestelijk, zij het dat de goochelaar individueel
beter op dreef was, dan collectief.
Het bestuur is nog bezig met het opzetten van werkgroepen
strafrecht en sociaal verzekeringsrecht. Ook de te
organiseren "gesprekken bij de haard" zijn nog niet
gerealiseerd.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij de installatie
van verschillende leden van de zittende en staande
magistratuur en van de griffier.
Voorts bezocht de voorzitter op uitnodiging het Vlaams
Pleitgenootschap te Turnhout.
Voorzitter en secretaris gaven gehoor aan de uitnodiging
van de president voor zijn te houden "open huis".
De voorzitter nam vanuit het Landelijk Voorzittersoverleg deel aan het organiseren van cursussen voor
le jaars stagiaires in het kader van de Stichting
Stagiaire opleiding.
Aldus mijn verslag.
Secretaris

