
Jaarverslag van de secretaris over het vereni.gin.gs- 
jaar 1975/1976, ter gelegenheid van de Jaarvergadering 
van 25 maart 1976 in hotel-restaurant Cosmopolite te 
Breda.

Het verenigingsjaar 1975/1976 is er een geweest van 
vele en veelsoortige activiteiten.
Vooreerst waren daar natuurlijk de telkenjare weer
kerende evenementen, waarvan de Zuidelijke Pleitwed- 
strijden het eerst genoemd dienen te worden. Deze keer 
ging het immers om een lustrum, het eerste lustrum van 
de pleitwedstrijden tezamen met de belgische confraters 
uit Antwerpen en Turnhout.

De Schellenbach-
beker die een jaar lang onder de hoede is geweest van 
Mr. Rullmann ging wederom de grens over, naar Mr. Jaak 
Weymans in Antwerpen. De confrères uit het eigen 
arrondissement hadden, in tegenstelling tot de Belgen, 
naargeestige casusposities te bepleiten en slaagden er 
dan ook niet in om in de voorste gelederen te eindigen.
De lustrumcommissie liet het zeer uitgebreide gezel
schap neerstrijken in de Fazanterie te Ulvenhout, een 
voortreffelijke gedachte.
Iedereen had het in alle opzichten naar zijn zin, ook 
al geschiedde de bediening aan sommige tafels enigs
zins overeenkomstig het Lockheed-principe.
De verbroederingsbijeenkomst met het Openbaar Ministerie 
was er ook dit jaar, evenals op de eerste dag van de 
herfst de balie-tenniswedstrijden voor dubbels, met het 
traditionele mooie weer. Zij werden gespeeld in 
Oosterhout en de organisatie was perfect. De eerste 
prijzen gingen naar Mr. Iedje van der Zee en Mr. Brennink 
meijer - Burghouts.
Het vorige verenigingsjaar stond bijna geheel in het 
teken van de cursus spreekvaardigheid, met af en toe 
een lezing of lunchbijeenkomst georganiseerd dooi" het 
Juridisch Genootschap waar de leden van de vereniging 
van harte welkom waren.
Niet onvermeld mag blijven de goede band tussen 
Juridisch Genootschap en Jonge Balie, die hun bijeen
komsten voor elkanders leden hebben opengesteld.
Uit een enquête gehouden naar aanleiding van de cursus 
spreekvaardigheid kwam naar voren, dat de leden/ 
stagiaires vooral geïnteresseerd zijn in wat men zou 
kunnen noemen; concrete informatie.
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In overeenstemming met deze voorkeur vond in september, 
dankzij het initiatief van Mr. Gorter, twee keer een 
beredeneerde excursie plaats naar het Huis van Bewaring. 
Deurwaarder Neve hield vervolgens, in oktober, een 
uiteenzetting over beslag en executie, Mr. Eykman uit 
Rotterdam sprak op overtuigende wijze over "de vast
stelling van de schade-omvang bij letselschaden" en de 
Heer van Oosterhout, adjunct-directeur van de G.S.D. 
te Breda, verstrekte tekst en uitleg bij een aantal 
artikelen uit de Algemene Bijstandswet. Daarnaast nam 
een aantal leden deel aan een excursie naar het peniten
tiair trainingskamp "de Corridor", in Zeeland, die 
georganiseerd was door de Bossche Jonge Balie.
Nog niet zo lang geleden, in februari, kon door de 
goede zorgen van Mr. de Ruyter aan de leden de film 
"In Bewaring" getoond worden.
Daar is echter nog heel wat meer gebeurd in het voorbije 
verenigingsjaar. Bijna éën jaar lang heeft het bestuur 
een alleszins nuttige statutenwijziging nagejaagd, 
onder meer inhoudende een verlaging van het zogenaamde 
quorum noodzakelijk voor een statutenwijziging. Om 
redenen echter die zich gemakkelijk raden laten bleef 
dit streven tot de gedenkwaardige datum van 13 november 
1975 zonder succes.
Tijdens de pauze van de lezing van confrère Eykman, 
toen het voldoende aanwezige quorum nog breeduit zat 
uit te blazen van het vuurwerk van de spreker, slaagde 
de voorzitter erin om voldoende handen de lucht in te 
krijgen.
Nimmer tevoren heeft de vereniging zo rijke voetbal- 
successen behaald als in voorbije verslagperiode. De 
sterk opgaande lijn tekende zich reeds af in de eerste 
wedstrijd tegen de Griffie in juni 1975.
Ondanks de wetenschap dat de Griffie een aantal 
politiehonden had meegebracht speelde het Jonge Balie- 
tearu onverstoord naar een gelijkspel 4 - 4 .  Vooral het 
doelpunt van de penningmeester, gescoord middels een 
zeer listige lob, bracht zelfs na afloop nog vele 
tongen in beweging.
Op 25 oktober werd de beslissingswedstrijd gespeeld.
Door agressief spel over de vleugels en een ijzersterke 
rebound zegevierde de Jonge Balie met 2 - 1 ,  een resul
taat dat de laatste jaren niet meer was voorgekomen.
Beide doelpunten kwamen van de voet van Mr. Hertogs. 
Vermeldenswaard is evenzeer de alleszins overtuigende, 
zij het ook papieren, 5 - 0  overwinning op het team van 
de Rijkspolitie St. Willebrord.
De Rijkspolitie, van wie de uitdaging was uitgegaan, liet 
het namelijk op het kritieke moment geheel afweten.
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Sommaties, waarbij een 5 - 0  verlies in het vooruit
zicht werd gesteld, ja zelfs peremptoirstellingen 
mochten niet baten. De tegenstander bleef zitten waar 
hij zat.
Meer dan voorheen heeft de Jonge Balie zich in het 
verenigingsjaar 1975/1976 beziggehouden met de belangen 
van één bepaalde groep uit haar leden, de stagiaires.
Een speciale commissie stelde na frequent en intensief 
vergaderen, het zogenaamde "rapport belangenbehartiging" 
op, dat tijdens een algemene ledenvergadering uitvoerig 
werd doorgesproken. Nadien vond op basis van de con
crete voorstellen uit dit rapport overleg plaats met 
de Raad van Toezicht, welk overleg resulteerde in een 
definitieve redactie. Tijdens de jaarvergadering van de 
Orde van Advocaten in het arrondissement Breda heeft de 
Deken verklaard achter deze desiderata - het lijkt 
thans reëeler te spreken van arbeidsvoorwaarden - te 
staan en te vertrouwen dat de kantoren zich daaraan 
in de toekomst zullen houden. De tekst van de arbeids
voorwaarden werd aan alle leden van de vereniging 
toegezonden, terwijl de niet-leden deze zijdens de 
Raad van Toezicht ontvangen hebben.
De ontwikkelingen die momenteel aan de gang zijn binnen 
de balie niet alleen op landelijk niveau maar ook, 
zij het wellicht wat minder zichtbaar , op plaatselijk 
niveau hebben de volle aandacht van het bestuur gehad. 
Daarbij stelde het bestuur zich op het standpunt dat 
het zijn stem diende te laten horen in aangelegenheden 
die direct of indirect de leden van de vereniging 
aangingen.
Voor dit standpunt vond het bestuur te meer aanleiding 
omdat binnen de balie meer genuanceerde overlegstruc- 
tiren nog ontbreken.
Met betrekking tot actuele kwesties als de plannen rond 
het Bureau voor Rechtshulp en de voorstellen van de 
Stichting Strafrechtspraktijk heeft het bestuur zich 
schriftelijk tot de Raad van Toezicht gewend.
Dit heeft er onder meer toe geleid, dat sinds april 
1975 een vertegenwoordigde van de Jonge Balie zitting 
heeft, in de voorbereidings-commissie, nadien in het 
Stichtingsbestuur van het Bureau voor Rechtshulp. Daar
naast heeft het bestuur in de persoon van zijn voorzitter 
een actieve rol gespeeld in het landelijk
voorzittersoverleg van de Jonge Balies. Bij dit alles 
is het bestuur zich er terdege van bewust geweest, dat 
zijn standpunten niet zonder meer mochten gelden als 
die van de vereniging in haar geheel.
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Een van de taken van het nieuwe bestuur zou dan ook 
kunnen zijn om serieus te zoeken naar nieuwe vormen 
van communicatie binnen de vereniging.
Met het bestuur van de Bossche Jonge Balie vonden 
geregeld besprekingen plaats, zoals nog zeer onlangs 
op 23 maart j.1. Wellicht zal het mogelijk blijken 
om nog meer dan voorheen tezamen activiteiten te 
organiseren, waarbij thans reeds gedacht kan worden 
aan een cursus op het gebied van het strafrecht.
In het wonderlijke en gastvrije België tenslotte, met 
name in Turnhout, Antwerpen en Brussel, maar ook in 
Arnhem, Rotterdam, Haarlem en Den Haag heeft het bestuur 
met name zijn voorzitter en vice-voorzitter bij bevriende 
conferenties en jonge balies verpozing gezocht en 
gevonden voor alle ernstige zaken uit dit verenigings- 
jaar 1975/1976.


