
 
Concept van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Prak-
tizijns-Sociëteit d.d. 17 juni 2021 
 
 
 

Aanwezig:  
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de bibliotheek van de Praktizijns-Sociëteit.  Aan-
wezig zijn 12 personen (zie presentielijst), er zijn geen volmachten verleend aan leden van het be-
stuur 
 

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 opent met een paar korte mededelingen. Het jaar 2020 was een bewogen jaar. 
Het bestuur is verheugd dat de vergadering in deze mooie nieuwe ruimte van de Praktizijns-
Sociëteit kan plaatsvinden. Er valt veel goed nieuws te melden. Er zijn 308 nieuwe leden, een 
toename van bijna 10%. De Praktizijns-Sociëteit vervult duidelijk een belangrijke rol voor de 
(Amsterdamse) advocatuur.  Met de directeur, Maarten Bohlken, is een vast contract aange-
gaan.  
De voorzitter geeft een kort overzicht van de activiteiten van de Praktizijns-Sociëteit. Er zijn 
GIO bijeenkomsten georganiseerd voor 215 deelnemers in samenwerking met Recht.nl. Er is 
een samenwerking aangegaan met het Grote Kantoren Overleg voor een project van solidari-
teit in de advocatuur, op grond waarvan leden van de sociale advocatuur korting kunnen krij-
gen op GIO bijeenkomsten en op attenderingen. De bibliotheek is in 2020 twee maanden ge-
sloten geweest. Gelukkig is het verlies van leden als gevolg van de pandemie zeer beperkt 
geweest. De voorzitter concludeert dat de vereniging er goed voor staat, en dat het bestuur  
de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.    
 

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 
De penningmeester neemt de vergadering door de jaarrekening en licht deze op onderdelen 
toe. Er is een positief resultaat behaald van EUR 36.000, waar een verlies van EUR 50.000 
was begroot. Dit resultaat is het gevolg van minder kosten, zoals personeelskosten en de 
kosten van het jaarlijkse diner, en een verhoging van de inkomsten.   
Vervolgens nemen de leden van de kascommissie, Carl Schreinemacher en Trudy Schoorl, het 
woord en doen verslag van het door de commissie verrichte onderzoek. De kascommissie 
heeft alle relevante stukken bekeken, waaronder de bankafschriften. De kascommissie con-
stateert dat het positieve resultaat geflatteerd is: bepaalde kosten zijn niet gemaakt in 2020, 
maar zullen later alsnog moeten worden gemaakt. Niettemin is de financiële situatie funda-
menteel verbeterd door een toename van het aantal leden en een afname van de perso-
neelskosten. Verder zijn ook aanvullende bronnen van inkomsten aangeboord. De kascom-
missie heeft een aantal vragen over de inhoud van de jaarrekening aan de accountant ge-
steld (waaronder de post ''investeringsactiviteiten'') die zijn 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 2020.  



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 bestuurslid 
Fons Leijten (lid) zal na de jaarvergadering terugtreden. Er wordt door het bestuur een nieuw 
bestuurslid voorgesteld: Anna Collignon, advocaat-partner van Stibbe. De voorzitter stelt 
Anna voor aan de vergadering. De vergadering besluit bij acclamatie tot benoeming van Anna 
als bestuurslid. 
 

7. Vaststelling van de contributie voor 2022 / Reglement Tarieven 2022 
De voorzitter stelt voor om de contributie te verhogen met het inflatiecijfer van 1,9%. In de 
afgelopen jaren is de contributie niet verhoogd, maar gezien de stijging van het inflatiecijfer 
wordt voorgesteld om dit nu wel te doen. De vergadering besluit tot vaststelling van de con-
tributie overeenkomstig het voorstel van de voorzitter. 
 

8. Statutenwijziging 
Arnout Stroeve geeft een korte toelichting op het voorstel tot statutenwijziging, zoals ook 
gepubliceerd bij de stukken voor de vergadering. Het is gewenst om een uiterste datum voor 
opzegging van het lidmaatschap in de statuten op te nemen, zodat het bestuur eerder inzicht 
heeft in het aantal leden in het komende boekjaar. Een dergelijke bepaling is ook zeer gebrui-
kelijk. Verder zijn de statuten aangepast aan de komende wetgeving van de Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen, en is de doelomschrijving aangepast aan de huidige stand van za-
ken. Het voorstel tot statutenwijziging houdt tevens in het voorstel om machtiging te verle-
nen aan iedere jurist van het kantoor Van Doorne N.V. om de akte van statutenwijziging te 
passeren.  
Het voorstel tot statutenwijziging en het voorstel om machtiging te verlenen aan iedere jurist 
van het kantoor Van Doorne N.V. om de akte van statutenwijziging te passeren worden met 
algemene stemmen aangenomen.  
 

9. Bibliotheek, togakamer; dienstverlening aan de leden 
Maarten Bohlken noemt de vergadering dat de togaverhuur met 80% is afgenomen als ge-
volg van de COVID-19 crisis. Het aantal bezoekers is laag. Er zijn veel meer literatuuraanvra-
gen. De GIO bijeenkomsten vinden plaats in de ''advocatenkamer'' van de rechtbank.    

 
9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. Fons neem het woord om de bestuurders te bedan-
ken voor de goede samenwerking.   
 

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


