
Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging 
de Jonge Balie in het Arrondissement Breda op 
donderdag 24 maart 1977 te 17.30 uur in Hotel 
Cosmopolite.

Aanwezig zijn de bestuursleden Mr. Verster, voorzitter,
Mr. Peutz, vice-voorzitter, Mr. van Andel, secretaris,
Mr. Slot, penningmeester, Mr. de Ruijter, lid,
voorts: Mrs. van Dijk, Franken,Fruytier, Geuze, Minderhoud,
Kooyman, van de Vrande, Elsbeek, Janssen, Berserik,
van Ryckevorsel, ter Meulen, Swagemakers, van Stiphout,
Stoffels, Rijppaert, de Regt, Flos, van Mierlo,
Gaalman, Heering, Kippersluis, Verpaalen en Peeters.

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder 
welkom.
De behandeling van de eerste agendapunten verloopt 
geruisloos: er zijn geen ingekomen stukken en geen 
op- of aanmerkingen met betrekking tot de notulen van 
de vorige jaarvergadering en het verslag van de 
secretaris. De vergadering bespaart haar voorlezing 
van deze beide stukken.
De penningmeester doet zijn verslag en brengt enige 
kleine correcties aan in het rondgedeelde totaal
overzicht over de inkomsten en uitgaven van het ver
streken verenigingsjaar.
Vervolgens krijgt de kascommissie het woord bij monde 
van haar voorzitter confrère Fruytier. Het bestuur 
wordt lof toegezwaaid over de sterk teruggelopen 
representatiekosten.
Zorgen baart wel het feit, dat maar liefst 41 leden 
hun contributie nog niet betaalden. Geadviseerd wordt 
aan het begin van ieder verenigingsjaar de leden een 
rekening te sturen. De kascommissie constateerde 
voorts diversiteit in de opgave van de secretariaats- 
kosten van de verschillende bestuursleden. Aanbevolen 
wordt voor alle kosten uniforme bedragen af te spreken. 
Confrère Fruytier stelt decharge van de penningmeester 
voor, welk voorstel door de vergadering wordt overgenomen. 
Na dank gebracht te hebben aan de kascommissie komt de 
benoeming van de nieuwe kascommissie aan de orde.
Tot hilariteit van de vergadering wordt geconstateerd, 
dat geen van de door het bestuur voorgestelde leden 
aanwezig is.
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De verontwaardiging van de vergadering keert zich 
tegen de voorgestelde voorzitter confrère Meynen.
Na stemming - in de stemcommissie worden benoemd 
confrères van Ryckevorsel en van Mierlo en collega 
Heering - wordt confrère van Ryckevorsel tot voorzitter 
van de kascommissie gekozen. Bij acclamatie worden de 
beide andere voorgestelde kandidaten benoemd: confrères 
Melens en Lips.
Met als enige tegenstemmer confrère Fruytier wordt 
de contributie verhoogd tot ƒ 45,--.
De voorzitter doet daarna uitgebreid verslag van de 
activiteiten van het onlangs ingestelde Landelijk 
Voorzittersoverleg (L.V.O.): een vergadering van de 
voorzitters van de Jonge Balies in Nederland.
In dit overleg liggen ter tafel, c.q. zijn ter sprake 
geweest onderwerpen als:
- De opleiding van stagiaires, waartoe een Stichting 
Stagiaire Opleiding is opgericht die cursussen voor 
eerste-jaars stagiaires zal gaan organiseren. De 
bedoeling is vooralsnog drie cursussen per jaar met 
maximaal 30 deelnemers.

- Het Landelijk Jonge Balie Congres. Voor de congres
commissie is voor dit arrondissement confrère 
Wertenbroek voorgedragen.

- Landelijke pleitwedstrijden (confrère Geuze doet dit 
jaar mee).

- De wenselijkheid van een concurrentiebeding voor 
stagiaires.

Confrère Verpaalen vraagt of nog gedacht wordt
over de oprichting van een landelijke Jonge Balie 
Vereniging.
Confrère Verster is hiermee niet bekend en acht ook 
overigens het L.V.O. daarvoor in de plaatsgekomen.
Confrère Verpaalen licht toe, dat hij bedoeld een landelijke 
vereniging te vergelijken met de Nederlandse Orde van 
Advocaten. Hij zal zijn gedachten daaromtrent op 
papier zetten.
Het punt herziening van de desiderata komt aan de 
orde. De voorzitter licht toe waarom pas nu de 
desiderata op het punt van de salariëring herzien 
worden. Bij de vorige jaarvergadering was besloten 
de Raad van Toezicht een verhoging van 10% voor te 
stellen. Deze plannen zijn in de wielen gereden door 
de Loonmaatregel 1976, die slechts een verhoging 
ad 4,53% toestond.
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De Raad van Toezicht wilde niet haar steun geven aan 
een verhoging contra legem en berichtte voorts onlangs, 
dat zij zich niet wilde uitlaten omtrent een verhoging 
per 1 januari 1977 en van mening was dat het bestuur 
van de Jonge Balie na een besluit daartoe van haar 
ledenvergadering vrij was nieuwe bedragen te publiceren. 
Nadeel van deze stellingname is, aldus de voorzitter, 
de vrijblijvendheid van de te publiceren bedragen.
De thans voorgestelde herziene salarisschalen zijn 
gericht naar die van het arrondissement Den Bosch.
Na enige discussie gaat de vergadering accoord met 
de voorgestelde bedragen.
Confrère de Ruijter deelt op een vraag van confrère 
van Ryckevorsel mede, dat de enquête die omtrent de 
toepassing van de desiderata gehouden is, globaal 
uitwijst dat le-jaars + ƒ 1.750,--// 1.800,--, 2e-jaars 
ƒ 1.950,—  en 3e-jaars ƒ 2.150,—  verdienen, vermeerderd 
met een onkostenvergoeding.
Confrère Swagemakers stelt voor, dat in de halfjaarlijkse 
stageverslagen een vraag over de salariëring wordt 
opgenomen, opdat enig toezicht mogelijk wordt.
Het bestuur zal dit met de Raad van Toezicht bespreken. 
Bij acclamatie worden de desiderata aangevuld met 
betrekking tot de onwenselijkheid van een concurrentie
beding en een proeftijd.
De herziene desiderata zullen aan alle leden van de 
plaatselijke orde worden toegestuurd.
Confrère de Ruijter doet vervolgens verslag van het 
beleid van het bestuur bij de opstelling van het 
programma van het afgelopen jaar.
Beoogd is met name de lezingen en cursussen te richten 
op die gebieden waarin leemtes geconstateerd worden: 
vreemdelingenrecht, sociaal verzekeringsrecht, straf
recht en dergelijke.
Collega Elsbeek dringt aan op jaarlijkse herhaling 
van de oriëntatiecursus strafrecht, hetgeen ook de 
bedoeling van het bestuur is.
Als suggesties voor het komend seizoen brengt confrère 
Fruytier - die overigens stelt moe te worden van 
klachten overzijn beroepsuitoefening en steeds gecon
stateerde leemtes - naar voren: fiscaal recht en 
boekhouden. De voorzitter deelt mede, dat deze punten 
al op het lijstje staan.
Het lustrum van de Jonge Balie in najaar 1977 komt 
ter tafel.
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De oorspronkelijke lustrumcommissie wordt gedechargeerd 
met veel dank voor hun activiteiten met betrekking tot 
de twee door hen georganiseerde lustra: 
lustrum vereniging de Jonge Balie en lustrum 
Pleitwedstrijden.
De voorzitter deelt mede, dat het bestuur bij een lustrum- 
onderwerp denkt aan bijvoorbeeld de structuur/ontwikke- 
ling van de rechtshulp. Ook de Landelijke Ordedag zal 
zich hiermee bezig houden. Confrère Fruytier vindt 
het onderwerp afgezaagd en vraagt om alternatieven.
Als zodanig wordt genoemd het onderwerp "de Ereregelen". 
Confrère van Stiphout acht combinatie van de twee 
genoemde onderwerpen mogelijk: in hoeverre staan de 
ereregelen de rechtshulp in de weg.
Men komt er niet uit en de vergadering draagt ook geen 
andere suggesties aan.
De bestuursverkiezing:
Confrères Peutz en Slot treden af; confrères Verster 
en de Ruijter en collega van Andel stellen zich her
kiesbaar. Als kandidaten voor de twee opgevallen plaatsen 
worden voorgesteld: confrère Minderhoud (lid) en 
confrère Franken (penningmeester).Bij acclamatie worden ge- of herkozen:
Confrère Verster als voorzitter, confrère de Ruijter 
als vice-voorzitter, collega van Andel als secretaris, 
confrère Minderhoud als lid. Slechts bij de verkiezing 
van de penningmeester roert de vergadering zich. Bij 
stemming wordt confrère Franken met ruime meerderheid 
al in de le ronde gekozen.
De bestuurswisseling vindt plaats.
De rondvraag doet confrère Peutz vragen naar de plaats 
van het gezamenlijk eten na afloop van de vergadering. 
Besloten wordt een chinees restaurant de eer aan te 
doen.
De voorzitter sluit de vergadering met de opmerking 
dat hij gaarne bij volgende vergaderingen meer respons 
en suggesties van de aanwezigen verwacht.
Aldus goedgekeurd en getekend ter jaarvergadering 
van 30 maart 1978.
Voorzitter Secretaris.


