
 
Concept van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Prak-
tizijns-sociëteit d.d. 17 juni 2020 
 
 
 

Aanwezig:  
In verband met de geldende maatregelen wordt de algemene ledenvergadering elektronisch gehou-
den via WebEx. Aanwezig zijn 13 personen (zie presentielijst), er zijn geen volmachten verleend aan 
leden van het bestuur 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering omstreeks 16:30 uur en heet de aanwezigen van harte 
welkom. 
 

2. Mededelingen van de voorzitter 
De voorzitter geeft een kort overzicht van de activiteiten van de Praktizijns-Sociëteit. De le-
den hebben met korting toegang tot cursussen, zoals OSR en de Academie voor de Rechts-
praktijk. Er heeft overleg met de NOVA plaatsgevonden in verband met de GIO accreditatie. 
Het aantal leden is met meer dan 100 gegroeid. Er is een mooi diner met symposium gehou-
den. De bibliotheek heeft helaas op 17 maart moeten sluiten, maar is sinds 11 mei weer geo-
pend.   
De directeur, Maarten Bohlken, geeft aan dat er sinds 1 juni een enorme toeloop is van zoek-
vragen.   
 

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 juni 2019 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. De vergadering besluit tot ongewij-
zigde vaststelling van de notulen. 
 

4. Rekening en verantwoording van het bestuur 
In afwezigheid van de penningmeester neemt de voorzitter de vergadering door de jaarreke-
ning en licht deze op onderdelen toe. In het bijzonder wijst hij op het positieve resultaat. De 
begroting is vrijwel gehaald. De balans van de uitkering van Paul Rodenburg is in 2019 be-
taald.  
Vervolgens neemt de voorzitter van de kascommissie, Carl Schreinemacher, het woord en 
doet verslag van het door de commissie verrichte onderzoek. De commissie heeft alle rele-
vante stukken bekeken, waaronder de bankafschriften. Hij stelt een aantal vragen over de 
inhoud van de jaarrekening (waaronder de kasstromen, de bestemmingsreserve en de verze-
keringen), die door het bestuur worden beantwoord. Daarna beveelt de kascommissie de 
vergadering aan om het bestuur decharge te verlenen. 
Er zijn verder geen opmerkingen over de jaarrekening. De vergadering besluit tot vaststelling 
van de jaarrekening 2019. 
De leden van de kascommissie verklaren zich, na een woord van dank door de voorzitter 
voor hun uitstekende werk, andermaal bereid om hun lidmaatschap van de kascommissie 
voort te zetten waarna de vergadering besluit tot benoeming van Carl Schreinemacher en 
Trudy Schoorl. 
 

5. Décharge van de bestuurders 
De vergadering besluit tot décharge van de bestuurders.  De leden van het bestuur brengen 
bij dit onderdeel geen stem uit.  
 
 
 



6. Verkiezing 2 bestuursleden 
Wouter Jongepier (penningmeester) en Tineke Kothe (lid) zullen na de jaarvergadering terug-
treden. Er zijn door het bestuur twee nieuwe bestuursleden voorgesteld, Anouk Rosielle en 
Evert Verwey. De voorzitter stelt Anouk en Evert voor aan de vergadering. De vergadering 
besluit bij acclamatie tot benoeming van de voorgedragen bestuursleden. 
 

7. Vaststelling van de contributie voor 2021 / Reglement Tarieven 2021 
De voorzitter stelt voor om de contributie en het reglement niet te wijzigen. De vergadering 
besluit tot vaststelling van de contributie overeenkomstig het voorstel van de voorzitter. 
 

8. Bibliotheek, togakamer; dienstverlening aan de leden 
Maarten Bohlken noemt de vergadering dat de togaverhuur sterk is afgenomen als gevolg 
van de COVID-19 crisis. Verder loopt de bibliotheek (mede gezien de omstandigheden) over 
het algemeen goed. Casusvragen worden op dit moment gratis beantwoord. Alle toga's en 
beffen worden gestoomd.   

 
9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om omstreeks 17:10 uur. 
 
 
 
 


