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NOTULEN 

 

Betreft:  Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad 

der Nederlanden.   

 

Donderdag 25 oktober 2018, 16:30 uur 

Hoge Raad der Nederlanden (Korte Voorhout 8, Den Haag) 

Kleine zittingszaal 

 

Bestuur 2017/2018: mrs. Tim de Vries, Vera Balvers, Charlotte van Sadelhoff, Daniël 

Oostenbroek, Sophie den Held, Frederike Ahlers, Christie Warnink 

 

Bestuur 2018/2019: mrs. Frederike Ahlers, Kees van Oostveen, Joran Tromp, Charlotte 

van Sadelhoff, Annemiek Hogeterp, Alexander Boskma, Lisa Molenaars 

 

Voorts:  vele belangstellende leden van de vereniging. 

 

  

 

1) Opening en vaststelling agenda  

 

Tim de Vries opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt 

vastgesteld. 

 

2) Vaststellen notulen vergadering 19 oktober 2017 

 

De notulen van de vergadering van 19 oktober 2017 worden zonder wijzigingen 

vastgesteld. 

 

3) Mededelingen van het bestuur  

 

Tim de Vries wijst de vergadering op de volgende evenementen: 

6 december 2018: kerstborrel 

4 januari 2019: nieuwjaarsborrel  
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4) Jaarverslag  

 

Tim de Vries nodigt de secretaris intern, Charlotte van Sadelhoff, uit om het jaarverslag 

voor te dragen. De secretaris intern doet verslag van de activiteiten van het bestuur en 

de vereniging gedurende het verenigingsjaar 2017-2018. 

 

5) Jaarverslag van de penningmeester  

 

Penningmeester Daniel Oostenbroek geeft een toelichting op het jaarverslag. Aan het 

begin van het onderhavige verenigingsjaar had het eigen vermogen van de vereniging 

een gezonde omvang. Ook dit financieel uitdagende lustrumjaar heeft daarin geen 

verandering gebracht.  

 

De vereniging heeft dit jaar een nieuwe hoofdsponsor, Courtesie international business 

affairs, mogen verwelkomen. Dit heeft geleid tot een sponsorbijdrage van EUR 3.500,-, 

een positief resultaat ten opzichte van de begroting (EUR 3.000,-). 

 

In overleg met de kascommissie is besloten om komend jaar een verliesresultaat te 

begroten ter voorkoming van eventuele nadelige (fiscale) gevolgen en het ontstaan van 

onbedoelde (interne en externe) beeldvorming.  

 

6) Goedgekeurd financieel verslag door de kascommissie 2017-2018  

 

Juliette van der Wiel en Simon Olierook van de kascommissie waren aanwezig. De 

kascommissie bericht de vergadering dat zij heeft geconstateerd dat de financiën van de 

vereniging door de penningmeester, Daniel Oostenbroek, goed zijn bewaakt en adviseert 

de vergadering om het bestuur 2017-2018 decharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid. 

 

7) Bestuursoverdracht  

 

Tim de Vries neemt het woord en dankt zijn bestuur. Vera Balvers neemt vervolgens ook 

het woord en bedankt Tim de Vries voor zijn inzet en verdiensten in het afgelopen jaar 

en de manier waarop hij de Jonge Balie heeft vertegenwoordigd. 



 

  DE JONGE BALIE BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 

 

 

 

Pagina 3 van 5 

 

Het bestuur van het verenigingsjaar 2017-2018 maakt plaats voor het bestuur van het 

verenigingsjaar 2018-2019. Tim de Vries overhandigt de voorzittershamer aan Frederike 

Ahlers. 

 

8) Decharge van het bestuur voor het verenigingsjaar 2017-2018  

 

Frederike Ahlers meldt dat uit het financieel verslag van de kascommissie blijkt dat zij 

voorstelt decharge te verlenen aan het bestuur 2017/2018. Zij vraagt de ALV of zij 

stemming over dit punt wenst. Geen van de aanwezigen vraagt stemming aan, waarop 

de voorzitter constateert dat bij acclamatie door de ALV decharge wordt verleend aan het 

bestuur 2017/2018. 

 

9) Rede door de voorzitter van het bestuur voor het verenigingsjaar 2018-

2019 

 

Frederike Ahlers neemt het woord en spreekt haar openingsrede uit. Zij merkt op dat 

steeds meer vrouwen dan mannen in de advocatuur starten en dat wij dat dit 

verenigingsjaar ook weer terug zien in de aanmeldingen voor onze commissies. Dit jaar 

zijn bijna 70% van de commissieleden dames, waaronder de gehele SLUCO, en ook de 

voorzitters van zowel de ACCO als de BRC. Ook het aftredende en aankomende bestuur 

bestaat voor meer dan 70% uit vrouwen. Zij geeft aan dat zij de empowerment van 

vrouwen toejuicht, maar stelt ook de vraag of onevenwichtige verhoudingen wenselijk 

zijn. Zij wijst op onderzoeken waaruit blijkt dat organisaties met een evenwichtige 

verhouding mannen en vrouwen betere resultaten boeken. Volgens haar is dit ook 

bevorderlijk voor de onderlinge verstandhouding. Een doel waar de Jonge Balie voor 

staat. Zij roept daarom alle mannelijke stagiaires dan ook alvast op zich volgend jaar in 

grote getalen aan te melden voor commissies. Frederike Ahlers merkt op dat de start van 

het verenigingsjaar 2018-2019 ook het echte einde van het lustrumjaar betekent. Zij 

bedankt de verschillende commissies die onder het thema 'Let's get digital' fantastische 

evenementen hebben georganiseerd. In het bijzonder bedankt zij de verschillende 

archiefcommissies voor hun inzet de afgelopen jaren om het archief te digitaliseren. Tot 

slot bedankt Frederike Ahlers de afgetreden bestuursleden en stelt zij de nieuwe 

bestuursleden aan de vergadering voor.  

 

10) Goedkeuring begroting 2018 – 2019 
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Charlotte van Sadelhoff presenteert de begroting voor 2018 en 2019. De voorzitter 

vraagt of zij stemming over dit punt wenst. Geen van de aanwezigen vraagt stemming 

aan, waarop de voorzitter constateert dat bij acclamatie door de ALV de begroting voor 

2018 – 2019 wordt goedgekeurd. 

 

11) Vaststelling van de contributie alsmede de bestuursvergoeding voor het 

jaar 2018-2019 

 

Het bestuur stelt voor de contributie en de bestuursvergoeding te handhaven op € 45,00 

respectievelijk € 600,00 per jaar. De voorzitter vraagt de vergadering of zij stemming 

over dit punt wenst. Geen van de aanwezigen vraagt stemming aan, waarop de 

voorzitter constateert dat bij acclamatie door de ALV de begroting voor 2018-2019 wordt 

goedgekeurd. 

 

12)  Verkiezing kascommissie 2018 – 2019 

 

Renée van der Zwan verlaat de kascommissie 2017 - 2018, de overige leden Hanco 

Arnold en Juliette van de Wiel stellen zich herkiesbaar voor 2018 – 2019. Tevens treedt 

Simon Olierook tot de kascommissie 2018 – 2019 toe. De voorzitter vraagt de ALV of zij 

stemming over dit punt wenst. Geen van de aanwezigen vraagt stemming aan, waarop 

de voorzitter constateert dat bij acclamatie door de ALV de kascommissie voor 2018 – 

2019 wordt goedgekeurd. 

 

13)  Presentatie samenstelling commissies 2018 – 2019 

 

Lisa Molenaars neemt als commissaris commissies het woord en presenteert de 

commissies voor het verenigingsjaar 2018 – 2019: 

 

Buitenlandse reiscommissie: Karin de Lange, Marina Maric, Leon ’t Mannetje, Cagla 

Bakirhan, Sophie Stevens, Maarten Meijer, Fleur Meershoek. 

 

Activiteitencommissie: Nawal Bouayad, Joel Kesseboom, Steffie Schepers, Jacqueline 

Bekooij, Niek Heessels, Brim Tonino, Kristen Moonen, Irma Kerkhoven. 
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Sluitingszittingscommissie: Sanne Groenwold, Rixt Holsbrink, Mariska Schreuders, Delila 

Fezjovic, Cathrien Sickler, Hannah de Waard, Francine van Vlijmen. 

 

 

 

Cabaretcommissie: Wiecher van Lingen, Zoë van den Aardweg, Jan Hoek, Vincent Nolet, 

Danitcha Peters, Floor Veldhuis. 

 

Congrescommissie: Hera Butt, Indira Stolze. 

 

Matchmaand: Nicole Bokern. 

 

Kascommissie: Juliette van de Wiel, Hanco Arnold, Simon Olierook. 

 

14)  Wat verder ter tafel komt 

 

Er is niets verder ter tafel gekomen. 

 

15) Rondvraag 

 

Waarnemend deken Jos Hemelaar neemt het woord om het oude bestuur te bedanken en 

het nieuwe bestuur te feliciteren. Hij merkt op dat de samenwerking tussen de Raad van 

de Orde van Advocaten en het bestuur van de Jonge Balie erg prettig en goed is geweest 

in 2017 -2018. De verschuiving van de Gecombineerde Zitting van april naar september 

was fijn in verband met de jaarplanning van de Raad van de Orde van Advocaten. 

Verzocht wordt aan het nieuwe bestuur om te blijven vasthouden aan de maand 

september. 

 

16) Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor de borrel in Café 

Leopold. 

 


