STATUTEN JONGE BALIE BREDA
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 De vereniging is genaamd: “DE JONGE BALIE BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
TE BREDA” en heeft haar zetel te BREDA.
Artikel 2 De vereniging heeft tot doel:
a. het bevorderen van een goede uitoefening van het beroep van advocaat;
b. bij te dragen tot het kontakt en de goede verstandhouding tussen de leden van de Jonge
Balie en tussen hen en de overige leden van de Balie, de zittende en Staande Magistratuur;
c. de behartiging van de belangen van jonge advocaten;
d. het leggen en onderhouden van kontakten met andere groeperingen van jonge
advocaten, zowel in Nederland als daarbuiten.
Artikel 3 De vereniging tracht haar doel te bereiken onder meer door:
a. het houden van vergaderingen, cursussen en andere bijeenkomsten;
b. in overleg met de Raad van Toezicht, binnen de grenzen van het in artikel 2 - bepaalde,
medewerking te verlenen aan de uitvoering van maatregelen krachtens artikel 26 van de
Advocatenwet genomen of te nemen door de Raad van Toezicht voor de Orde van
Advocaten in het Arrondissement Breda.
Artikel 4
a. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
b. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar van de vereniging, loopt van één november tot en
met éénendertig oktober.
Artikel 5
Aan de Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Breda wordt voor de duur
van zijn dekenaat het erevoorzitterschap der vereniging aangeboden
Artikel 6
1. Een huishoudelijk reglement regelt de interne gang van zaken der vereniging. Andere
reglementen, bijzondere onderwerpen betreffende, kunnen worden vastgesteld.
2. Vaststelling en wijziging van reglementen geschiedt door een besluit in de Algemene
Vergadering.
3. Reglementen mogen niet in strijd komen met de bepalingen van deze statuten.
II. LIDMAATSCHAP

Artikel 7
De vereniging kent gewone leden, seniorleden, gast- en ereleden.
Artikel 8
1. Gewone leden kunnen zijn advocaten bij de Arrondissementsrechtbank te Breda, die nog
niet gedurende tien jaren in Nederland als advocaat ingeschreven zijn geweest.

2. Seniorleden kunnen zijn advocaten bij de Arrondissementsrechtbank te Breda die
gedurende tien of meer jaren in Nederland als advocaat ingeschreven zijn geweest.
3. Ereleden zijn zij die door een met een meerderheid van tenminste tweederde der geldig
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering op voordracht van
het bestuur als zodanig voor het leven zijn benoemd.
4. Gastleden kunnen zijn advocaten bij een Arrondissementsrechtbank in Nederland, niet
zijnde die in Breda.
Artikel 9
1 .Men wordt gewoon lid, seniorlid of gastlid door aanmelding bij het bestuur.
2. Een gewoon lid blijft lid gedurende het verenigingsjaar waarin het tijdstip valt waarop hij
gedurende tien j aar in Nederland als advokaat ingeschreven is geweest; en wordt seniorlid
met ingang van het daaropvolgende verenigingsjaar, indien hl althans bij de aan vang van
dat verenigingsjaar, de vereiste hoedanigheden bezit.
3. Lid 2 van dit artikel vindt geen toepassing indien het gewoon lid uiterlijk twee weken voor
het einde van het verenigingsjaar schriftelijk aan het bestuur mededeelt dat hij geen
seniorlid wenst te worden.
Artikel 10
Het lidmaatschap van het gewone lid, seniorlid of gastlid houdt op:
a. door het verlies van de in artikel 8 omschreven hoedanigheid;
b. door de dood van het lid;
c. door opzegging van het lid;
d. door opzegging namens de vereniging;
e. door ontzetting.
Artikel 11
1. Opzegging door het lid dient te geschieden door schriftelijke mededeling daarvan aan het
bestuur, en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee weken. Niettemin kan
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Het lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van leden
zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn
lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Deze
bevoegdheid is uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van geldelijke aard .
Artikel 12
1. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan
de vereisten, door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
2. De opzegging geschiedt door het bestuur, door schriftelijke mededeling daarvan, en van
de dag, tegen welke wordt opgezegd, aan het lid. Een opzeggingstermijn behoeft niet in acht
te worden genomen.
Artikel 13

1. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Ontzetting vindt plaats op voorstel van het bestuur of van tenminste tien gewone leden
door een besluit van de Algemene Vergadering, genomen met - een meerderheid van
tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen, - doch niet dan nadat het bestuur
aan het voor ontzetting voorgedragen lid de - gelegenheid heeft gegeven zich ter
vergadering te verklaren.
3. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis - gesteld, met
opgave van redenen.
III. DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
1. Van de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de Algemene Vergadering.
Artikel 15
1. Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt,
of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.
2. De Algemene Vergadering wordt tenminste een maal per jaar bijeengeroepen, bij
voorkeur in november doch overigens op een tijdstip dat nader bij reglement wordt bepaald,
welke vergadering hierna ook jaarvergadering wordt genoemd.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering, of van
tenminste tien leden indien dit laatste aantal minder zou zijn dan het hiervoren bedoelde
aantal, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een
termijn van uiterlijk drie weken nadat dit verzoek bij het bestuur zal zijn binnengekomen.
Het schriftelijk verzoek dient een opgave te bevatten van de punten, welke op de
vergadering tenminste aan de orde dienen te komen.
4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene
Vergadering bijeenroept, of bij advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is, veel gelezen dagblad.
Artikel 16
1. Uiterlijk drie weken vóór de datum van de Algemene Vergadering worden alle gewone
leden, seniorleden, gastleden en ereleden door het bestuur schriftelijk daarvoor
opgeroepen.
2. De oproeping bevat de agenda van de Algemene Vergadering.
3. Het bestuur is bevoegd andere dan de in het eerste lid genoemde personen uit te
nodigen.
Artikel 17

1. Gewone leden, seniorleden, gast- en ereleden, hebben te allen tijde toegang tot de
Algemene Vergadering.
2. Alleen de gewone leden hebben stemrecht, dat slechts persoonlijk kan worden
uitgeoefend. Ieder lid heeft één stem.
3. Besluiten van de Algemene Vergadering worden met gewone meerderheid van alle geldig
uitgebrachte stemmen genomen, tenzij uitdrukkelijk een gekwalificeerde meerderheid is
voorgeschreven. Blanko stemmen worden steeds beschouwd als niet geldig uitgebrachte
stemmen.
4. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of -bij diens
ontstentenis- de vice-voorzitter van het bestuur, dan wel enig ander lid van het bestuur dat
daartoe (door het bestuur) is aangewezen. Ontbreekt een aanwijzing als vorenbedoeld, dan
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
IV. BESTUUR
Artikel 18
1. Het bestuur bestaat tenminste uit vijf personen en ten hoogste uit zes personen, die
gewoon lid der vereniging dienen te zijn. Het bestuur kent tenminste de volgende
functionarissen:
- de voorzitter;
- de vice-voorzitter;
- de secretaris; en
- de penningmeester.
2. Het bestuur bepaalt of het bestaat uit vijf personen of uit zes personen.
Artikel 19
Uitsluitend de voorzitter wordt als zodanig door de Algemene Vergadering gekozen en wel
uit die gewone leden die ofwel tenminste twee jaar als advocaat in Nederland ingeschreven
zijn, ofwel één functieperiode bestuurslid zijn geweest. De bestuursleden verdelen de
overige functies in onderling overleg, daarbij voor de secretaris en de penningmeester
vervang(st)ers aanwijzend.
Artikel 20
De zittingsduur voor alle bestuursleden is één functieperiode, lopende vanaf het moment
dat zij worden gekozen door de Algemene vergadering tot de eerstvolgende jaarvergadering.
Artikel 21
De Algemene Vergadering kiest de bestuursleden, die terstond in functie treden. Het bestuur
kan daartoe aanbevelingen doen. De wijze van aanbeveling, de aanmelding van kandidaten
alsmede de kiesprocedure worden nader geregeld bij reglement.
Artikel 22
Bestuursleden zijn éénmaal herbenoembaar, zodat zij maximaal twee funktieperioden
achtereen bestuurslid kunnen zijn. Daarenboven kan een bestuurslid dat aldus twee
perioden heeft gefunktioneerd, nog een extra funktieperiode als voorzitter optreden.
Personen die hun funktioneren als hiervoor bedoeld, hebben vervuld, zijn in de
eerstkomende twee funktieperioden niet verkiesbaar.

Artikel 23
Ontstaat tijdens de duur van een funktieperiode een vakature, dan is het bestuur verplicht
dit binnen veertien dagen aan de leden te berichten. Daarbij geeft het bestuur tevens te
kennen:
ofwel, dat in de vakature niet behoeft te worden voorzien;
ofwel, dat zij wenst dat in de vakature zal worden voorzien, in welk geval de kennisgeving
tevens de convocatie omvat voor de alsdan te houden Algemene Vergadering waarin die
verkiezing zal plaatsvinden.
Artikel 24
Een bestuurslid kan te allen tijde als zodanig door de Algemene Vergadering worden
ontslagen of geschorst. Het bepaalde in artikel 13 leden twee en drie is alsdan van
overeenkomstige toepassing.
V. TAAK
Artikel 25
Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging. Tot zijn taak behoort:
a. het behartigen van de belangen der vereniging.
b. het geven van uitvoering van voorschriften door de wet, de statuten of de reglementen
gegeven,
c. het uitvoeren der besluiten van de Algemene Vergadering.
VI. VERTEGENWOORDIGING
Artikel 26
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en één
ander bestuurslid. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter tezamen met
een ander bestuurslid op.
2. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, is de handtekening van de penningmeester
(of diens vervanger) voldoende om. over de saldi van door de vereniging aangehouden
rekeningen te beschikken.
Artikel 27
De inkomsten der vereniging bestaan uit:
a. jaarlijkse contributies;
b. schenkingen, makingen en subsidies, welke alleen aanvaard kunnen worden indien de
baten de lasten overtreffen;
c. alle overige baten.
Artikel 28
1. De contributie wordt jaarlijks door een besluit van de Algemene Vergadering vastgesteld
en is door gewone leden, gastleden en seniorleden verschuldigd.
2. Zij kan voor gast- en seniorleden niet op een hoger bedrag worden gesteld dan voor
gewone leden.
3. De contributie is steeds over een geheel verenigingsjaar verschuldigd.

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verengingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de contributie voor het geheel verschuldigd.
5. Het bestuur kan bepalen dat een lid, dat in de loop van een verenigingsjaar lid is
geworden, de contributie slechts gedeeltelijk verschuldigd is.
6. De Algemene Vergadering is bevoegd de leden verdere geldelijke verplichtingen op te
leggen.
Artikel 29
1. Het bestuur brengt op de jaarvergadering, althans uiterlijk binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar (behoudens tijdige verlenging van deze termijn door de Algemene
Vergadering) zijn jaarverslag uit. Het bestuur legt -onder overlegging van de nodige
bescheiden- rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen verenigingsjaar
gevoerd bestuur. Na verloop van die termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording
in rechte van het bestuur vorderen.
2. In de jaarvergadering wordt door de Algemene Vergadering een kascommissie van drie
leden benoemd. De leden daarvan worden benoemd uit de gewone leden die geen deel
uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
het bestuur en brengt in de eerstvolgende jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Dit verslag behandelt in het bijzonder het door de penningmeester in het verslagjaar
gevoerde geldelijke beheer.
3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bij staan. Het bestuur is
verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen om inzage van
de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
VII SLOTBEPALINGEN
Artikel 30
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering bedraagt tenminste drie weken.
2. Bij de oproeping voor de vergadering, waarin een voorstel tot wijziging der statuten aan
de orde zal komen, wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, gevoegd. Indien het voorstel door anderen dan het bestuur wordt
gedaan, zenden dezen het bestuur de woordelijke tekst van het voorstel uiterlijk vier weken
voor de dag van de vergadering toe.
3. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten daarenboven tenminste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, ten kantore van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

4. Het bepaalde in lid 1 en lid 3 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene
Vergadering alle gewone leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 31
1. In de Algemene Vergadering waarin tot wijziging der statuten wordt besloten dient
tenminste eenderde van het aantal gewone leden der vereniging aanwezig te zijn. Wordt dit
quorum niet gehaald, dan kan een nieuwe vergadering uitgeschreven worden, waarin over
hetzelfde voorstel tot wijziging der statuten zal worden gestemd. Voor de oproeping van
deze nieuwe vergadering is het bepaalde in lid 1 van het vorige artikel van overeenkomstige
toepassing. Voor deze nieuwe vergadering geldt het quorumvereiste niet.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van
tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 32
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de vergadering;
b. door insolventie wanneer zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van
het faillissement vanwege de toestand van de boedel;
c. door de rechter, in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.
2. In het geval, bedoeld in lid 1 van dit artikel onder a, is het bepaalde in artikel 31 van
overeenkomstige toepassing.
3. In het geval, bedoeld in lid 1 van dit artikel onder a, wijst de Algemene Vergadering een of
meer liquidateuren aan.
4. De vereffening vindt plaats met inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 23 en 24
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Een eventueel batig saldo na vereffening komt ten goede aan de Orde van Advocaten bij
de Arrondissementsrechtbank te Breda.
Artikel 33
In geval van verschil van mening omtrent de uitlegging van deze statuten of van enig
reglement beslist het bestuur.

