
Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging de 
Jonge Balie in het Arrondissement Breda, gehouden op 30 
maart 1978 in Café-Restaurant Congres te Breda.

Aanwezig: de bestuursleden Mrs. Verster, de Ruijter, 
van Andel, Franken en Minderhoud, alsmede de leden Mrs. 
Peeters, Wertenbroek, Welschen, van der Zouwen, Vrenden- 
barg, Rouw, van Rijckevorsel, van Dijk, ter Meulen, van 
Spreeuwenberg, Geense, Lips, Ter Haar Romeny, Beukers, 
Havermans, van de Vrande, de Regt, Roeloff, Flos, van 
Schaijck-Hijmans, Rijppaert, van Mierlo, Schrijnen,
Janssen (Monique).

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan 
de aanwezigen.
De ingekomen post is van negatieve aard: een drietal 
berichten van verhindering van de Mrs. van Haperen, 
Merhottein en Mouwen.
Geen voorlezing wordt gevraagd van de notulen van de 
vorige jaarvergadering; ze worden in goed vertrouwen 
gearresteerd. Ook het verslag van de secretaris over 
het afgelopen verenigingsjaar is kennelijk door eenieder 
tevoren gelezen; voorlezing hiervan wordt de secreta
ris bespaard.
De penningmeester doet verslag over het verenigingsjaar 
1977/1978 door een toelichting op een rondgedeeld schrif
telijk verslag. Ook dit agendapunt ontlokt de vergadering 
geen enkele op- of aanmerking.
Cfr. van Rijckevorsel krijgt het woord als voorzitter 
van de kascommissie. Na een kleine opmerking met betrek
king tot de pluriformiteit in kosten die voor fotocopieen 
worden berekend, stelt hij de vergadering voor de penning
meester te dechargeren, welk voorstel door de vergadering 
wordt overgenomen. De kascommissie wordt met dank voor 
haar werkzaamheden gedechargeerd. Nog steeds eensgezind 
benoemt de vergadering bij acclamatie de voorgestelde 
kascommissie 1978/1979, zijnde Cfr. Rouw als voorzitter 
en Cfrs. van der Zouwen en Geense als leden.
De voorzitter geeft vervolgens een kort overzicht van 
de activiteiten van het landelijk voorzittersoverleg in 
het afgelopen jaar. Als onderwerpen zijn behandeld, 
respectievelijk ter sprake gekomen:
- congres jonge balie: Cfr. Gaalman zal onze Jonge Balie 

in de nieuwe congrescommissie vertegenwoordigen. Het 
onderwerp van het congres is nog niet bepaald;

- belangenbehartiging: men is doende landelijke richtlij
nen voor stagiaires op te stellen. Onder andere rees
in dat verband de vraag of daarin ook landelijke sala
risschalen moeten worden opgenomen. Het L.V.O. meende 
van wel. In verband met het feit, dat Breda boven de 
landelijke normen ligt, zijn in ons arrondissement



nog geen salarisverhogingen voorgesteld aan de verga- 
dering. Voorts is ook het concurrentiebeding ter spra
ke geweest (vide circulaire van de Raad van Toezicht 
in ons arrondissement).

- opleiding: het rapport de Braauw zal binnen de jonge 
balies besproken worden (zie punt 10 van de agenda).

- voorts kwamen ter sprake: rechtshulp, landelijke pleit- 
wedstrijden.

Ook ten aanzien van dit agendapunt komt de vergadering 
niet in beweging.
Cfr. de Ruijter geeft rekenschap aan de vergadering van 
het programma, dat de vereniging haar leden dit jaar 
bood. Hij meldt de komst van de werkgroep sociaal verze
keringsrecht en de werkgroep Strafrecht. Eindelijk komt 
er dan toch een vraag uit de vergadering. Cfr. Lips 
vraagt of de inleiding van Mr. Vïladimiroff - in het 
kader van de Oriëntatiecursus Strafrecht door velen met 
grote interesse beluisterd - reeds op schrift gesteld 
is, zoals toegezegd. Cfr. de Ruijter: er wordt aan gewerkt.
De opleiding van de stagiaires komt ter discussie. Na 
een rijp beraad van vele jaren is dan eindelijk van de 
hand van de Commissie Praestagiaire opleiding het rapport 
"de opleiding van de advocaat" verschenen. In het kort 
wordt het rapport door de voorzitter toegelicht. Discus
sie over de inhoud is niet goed mogelijk, omdat slechts 
weinigen van de leden dit rapport bezitten. De vele 
niet-bezitters wordt gewezen op de mogelijkheid het 
rapport bij het Bureau van de Orde te bestellen.
Cfr. Peeters, behorend tot de weinige kenners van het 
werkstuk, vraagt of wordt gewerkt aan de in het rapport 
genoemde "aanbevelingen op korte termijn". De voorzitter 
stelt, dat de S.S.O. in feite dit voor een deel al doet 
door het organiseren van cursussen voor jonge stagiaires. 
Collega Janssen stelt voor om de visie van onze balie 
op de opleiding van de advocaat op een zelfde wijze te 
polsen als bij het lustrum (discussie via vraagpunten).
De vergadering stelt zich hier achter.
De voorzitter deelt in dit verband mede, dat het de 
bedoeling is in ieder geval het rapport de Braauw op 
die wijze te bespreken in de balie. Men is doende het 
rapport samen te vatten en vraagpunten op te stellen. 
Collega Janssen en Cfrs. van Dijk en Swagemakers verkla
ren zich bereid aan de voorbereiding van deze discussie 
mede te werken.
Als wensen en suggesties met betrekking tot het komende 
jaarprogramma komt het volgende uit de vergadering naar 
voren:
- meer lezingencycli over één onderwerp (Cfr. ter Meulen)



- meer curssusen voor jonge advocaten na de stage (Cfr.
Ter Haar Romeny)

- meer gebruik maken van kennis en mogelijkheden bij 
instellingen, universiteiten en hogescholen (Cfr. P. 
van Dijk)

- meer informatie vanuit de jonge balie over cursussen 
elders (Cfr. P. van Dijk)

- cursus gesprekstechniek (Collega Janssen).
Cfr. van Rijckevorsel vindt de pleitoefeningen zoals 
deze gehouden zijn waardeloos, met uitzondering wellicht 
van het aspect dat Mevrouw Bol belichtte. Hij meent dat 
een pleit-werkgroep beter zou functioneren.
Dan breekt het moment van de bestuursverkiezing aan. De 
vergadering, kennelijk wat geactiveerd, wenst schriftelij
ke stemming over de verkiezing van de voorzitter. Cfr. 
Minderhoud trekt 17 stemmen; de Cfrs. Ter Haar Romeny, 
Wertenbroek, Rijppaert en van Rijckevorsel respectievelijk 
4, 1, 1 en 1 stem.
De overige voorgestelde bestuursleden worden evenwel 
bij acclamatie gekozen. De gelden worden weer aan Cfr. 
Franken toevertrouwd. Als nieuwe bestuursleden worden 
gekozen Cfr. Wertenbroek als vice-voorzitter, Collega 
Vrendenbarg als secretaris en Cfr. Peeters als lid.
De bestuurswisseling vindt plaats en de nieuwe voorzit
ter begint zijn functie met het dankbrengen aan de aftre
dende bestuursleden Verster, de Ruijter en van Andel 
voor hun twee jaren trouwe dienst aan de Vereniging. 
Vervolgens herinnert hij de vergadering aan de komende 
zuidelijke pleitwedstrijden en de vergadering ter bespre
king van de vraagpunten over de rechtshulp in Eindhoven.
De rondvraag:
- Cfr. Schrijnen doet de suggestie (in het kader van de 

opleiding) om eens een hele strafzaak met deskundigen 
(P.O.K.) en bijvoorbeeld voorzitter Strafkamer diepgaand 
te bespreken, zulks naar model van de raio-opleiding?

- Cfr. Ter Haar Romeny doet de suggestie om bijvoorbeeld 
bepaalde civiele pleidooien bij te wonen en daarna te 
bespreken, zulks ter lering;

- Cfr. van Dijk zag gaarne de leden wat meer geactiveerd 
door hen te betrekken bij te organiseren activiteiten 
via commissies.

De rondvraag wordt beëindigd met de nuttige mededeling, 
dat gezamenlijk bij de Italiaan op de Havenmarkt zal 
worden gegeten, waarna een rustige en veelal rustende 
vergadering wordt besloten.

Aldus goedgekeurd en getekend ter jaarvergadering van 
10 april 1979.

Voorzitter Secretaris


