Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar
1978/1979 ter gelegenheid van de jaarvergadering van
10 april 1979 in "Congres" te Breda
Het verenigingsjaar 1978/1979 zal de geschiedenis ingaan
als een zeer leerzaam jaar. Tal van cursussen en lezingen
werden georganiseerd, zowel voor jonge als oudere leden.
Uiteraard bevatte het programma ook een aantal activiteiten
gericht op het gezelligheidsaspect van de vereniging.
In dit verband dienen de Zuidelijke Pleitwedstrijden genoemd
te worden: gelukkig bleef de Schellenbachwisselbeker in
Nederlandse handen.
De verbroederingsborrel met het Openbaar Ministerie en de
Strafkamer was er ook dit jaar weer, evenals de voetbal
wedstrijden tegen de Jonge Balie te Den Bosch en de griffie
van de Rechtbank te Breda.
Helaas viel het voetbaltoernooi bij gelegenheid van de Lande
lijke Orde vergadering van 30 september in het water, maar
daar staat tegenover, dat alle deelnemers, aan deze vergade
ring bijzonder hebben genoten van het amusante en sfeervolle
cabaret van enige actieve leden van onze vereniging.
In september werd het inmiddels traditioneel geworden tennis
toernooi gehouden.
Onze Turnhoutse Confraters nodigden ons uit voor een lezing
cum annexis in Kasterlee, terwijl de voorzitter in Turnhout,
Antwerpen en Brussel te gast was bij een aantal evenementen.
Tenslotte werden op 17 maart j.1. de Zuidelijke Pleitwedstrijden
gehouden waarbij de wisselbeker weer de grens overging naar
Mr. van Looy te Turnhout.
In september werd een algemene ledenvergadering gehouden met
als hoofdthema het rapport praestagiaire-opleiding.
In aansluiting op dit rapport over de opleiding van de jonge
advocaat ging in november 1978 de basiscursus voor stagiaires,
die op dat moment korter dan een jaar in de x^aktijk werkzaam
waren, van start.
Mede door de inzet van de docenten, voor het merendeel ervan
advocaten, is deze cursus een succes geworden. Inmiddels is
de tweede reeks van deze cursus gestart.
In het kader van deze basisopleiding is in de maand december
voor de derde maal in successie de oriëntatiecursus strafrecht
gehouden, terwijl bovendien in october een rondleiding in het
Huis van Bewaring is georganiseerd.

Voorts vond dit jaar een cursus strafrecht voor gevorderden
plaats, welke gezien de vele positieve reacties voor her
haling vatbaar is.
In de werkgroep Sociale Verzekeringen, die een raaal per maand
bijeenkomt wordt het doolhof van de Sociale Verzekeringen
op practische wijze benaderd.
De in april 1978 gehouden boekhoudcursus is volgens een
enquête een groot succes geweest. In de Bureau Vs voor Rechts
hulp te Breda, Tilburg en Roosendaal vond in october een
lunchbijeenkomst plaats met als onderwerp de Sociale Kaart.
Mevr. Mr. Dil-Stork hield vervolgens in november een lezing
over consumentenrecht, in december volgde een lezing van Mr.
Roelvink over vennootschapsrecht, welke lezing in februari
gevoegd werd aan de inleiding van Mr. Raaymaker.
In maart werd een gemeenschappelijke lezing over belasting
recht verzorgd door de heren Mr. Vuister en Potters.
Onder de huidige titel gesprekken om de haard werden een aan
tal informele bijeenkomsten georganiseerd met de familiekamer,
de strafkamer en de handelskamer, welke bijeenkomsten door de
deelnemers als bijzonder zinvol 'werden ervaren.
De informatie aan de leden van de vereniging geschiedt sedert
het begin van 1979 middels de uitgifte van een maandelijks
bulletin. Aan de uitvoering daarvan wordt nog gesleuteld.
Aldus mijn verslag.
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