(concept) Verslag Algemene Ledenvergadering 9 december 2015 om 14.00 uur te
Waardenburg.
====================================================================
Aanwezig (volgens presentielijst):
(asp)-leden: mevrouw mr. A.M. Backus, mevrouw mr. E.C.C. Blomjous, de heer mr. K.A. Boshouwers, de heer
mr. H.C.J. Coumou, de heer mr. A.H.J. Emmen, de heer mr. T.J. Fluitman, mevrouw mr. F. C. Frederiks,
mevrouw mr. P. Hentenaar-Polderman, mevrouw mr. C. Groot-van Ederen, mevrouw mr. E de Jonge-Wiemans,
mevrouw mr. P.G. Knoppers, de heer mr. W.G. van der Kolk, de heer mr. D. Leijs, de heer mr. S. Meeuwsen,
de heer mr. J.C. Moree, mevrouw mr. T. Proper, mevrouw mr. G.H.J. Spee, mevrouw mr. W.P.G.M. SchellensStoks, de heer mr. R. Teerink, mevrouw mr. N.C. de Vos, mevrouw mr. C.A.J.M. van Waes, de heer mr.
H.M.P.A. Wolters, de heer mr. J. van Zinnicq Bergmann.
bestuur: mevrouw mr. K. van Barneveld-Peters (voorzitter), de heer mr. J.Th.M. Diks (penningmeester),
mevrouw mr. S.H. van Os (secretaris), de heer mr. M.J.P. Schipper (bestuurslid).
Verslaglegging: mevrouw mr. A. Rookmaker
=====================================================================================|

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
a. (aspirant)-Ledenaantal
De VEAN is gegroeid naar 95 aspirant-leden en leden. Daarvan zijn 54 leden en 41 aspirantleden. De voorzitter merkt op dat het logo van VEAN enkel door de leden gebruikt mag worden. Na
het behalen van het examen wordt het logo digitaal ter beschikking gesteld. Aspirant-leden mogen
enkel vermelden dat zij aspirant-lid van VEAN zijn, maar daar geen logo bij plaatsen.
b. Agenda 2016
Voor 2016 staan de volgende bijeenkomsten gepland:
16 februari 2016: studiemiddag
19 april 2016: ALV en voordracht van dr. mr. G. Boelens over het legaat
1 juli 2016: Zomerborrel, informele intervisie
22 september 2016: VEAN Congres
8 december 2016: Jaarafsluiting
c. Website
Helaas zijn er hardnekkig problemen met de VEAN-website die door de huidige hosting niet
adequaat worden opgelost. Daarom heeft het bestuur besloten om de hosting van de website
elders onder te brengen.
d. Foto’s Congres 24 september 2015
De foto’s die gemaakt zijn op het Congres van 24 september 2015 zijn op de facebook-pagina van
VEAN geplaatst.
3. Verslag ALV 9 april 2015
De heer Leijs merkt op dat hij abusievelijk als vrouw is aangeduid bij de aanwezigen. Dit wordt
hersteld. Het verslag wordt, met inachtneming van vorenstaande, goedgekeurd en vastgesteld.
4. Vaststelling reglement opleidingen, permanente educatie VEAN
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Het onderhavige concept-reglement wordt door Joost Diks toegelicht. VEAN is een vereniging
van erfrechtspecialisten en daarom is besloten om aan basiscursussen geen pe-punten toe te
kennen. De basiskennis wordt bekend verondersteld.
Bij het opstellen van het reglement is gekeken naar reglementen die door andere
verenigingen worden gebruikt. Binnen de Orde is een discussie gaande over een nieuwe
regeling. Deze zou eerste 1-1-2016 ingaan, maar deze datum wordt niet gehaald. Zodra de
regeling van de Orde bekend is, zal de VEAN waar mogelijk de leden faciliteren om ook via
VEAN aan deze vereisten van de Orde te voldoen.
Helmy Schellens heeft een opmerking ingebracht over het pe-reglement. Zij vraagt zich af of
artikel 5.2 van het reglement opleidingen zoals het er nu staat kan leiden tot voortdurend overleg
met het bestuur over opleidingen. Dat lijkt haar ongewenst. En dit artikel wijkt af van de
bepalingen van de Orde. Joost Diks reageert dat 5.2 juist zo is geformuleerd om basiscursussen
niet mee te laten tellen voor de pe-punten.
Om meer aan te sluiten bij de regeling van de Orde stelt Joost Diks voor om aan 5.5 toe te
voegen: minimaal moet voldoen aan de eisen van de Verordening van de Orde van Advocaten.
Tevens vraagt Helmy Schellens waarom er geen punten aan het schrijven van publicaties worden
gegeven. Joost Diks vertelt dat het bestuur hiervoor heeft gekozen om niet te hoeven toetsen
welke publicaties hiervoor in aanmerking komen. Op verzoek van de vergadering wordt het
reglement hierop aangepast. Onder activiteiten kunnen ook publicaties en intervisie vallen.
Het bestuur bepaalt hoeveel punten de publicatie krijgt.
Petra Knoppers vraagt waarom er gekozen is om voor doceren ook 1 punt per uur toe te
kennen, terwijl de Orde 2 pe-punten toekent aan een uur doceren. Koert Boshouwers valt haar bij.
Aan de vergadering wordt gevraagd om te stemmen over het aantal punten, 1 of 2, dat een uur
doceren geeft. De vergadering stemt voor 2 pe-punten per gegeven relevant cursus-uur.
Met inachtneming van bovengenoemde drie wijzigingen wordt het reglement aangenomen en zal
het reglement op 1 -1-2016 in werking treden. (besluit)
5. PR beleid:
Op dit moment heeft VEAN 95 leden en aspirant-leden. VEAN heeft voldoende omvang om meer
PR te gaan voeren. Het Congres was goed om de VEAN op de kaart te zetten. Op het Congres is
goede feedback gekomen. Nu moet VEAN verder werken aan het verkrijgen van meer
naamsbekendheid. Dit zal onder andere gaan gebeuren door het maken van een flyer die
“overal” moet komen te liggen, link uitwisseling met KNB, EPN, NOVEX, het schrijven van
persberichten als daar aanleiding voor is en andere publicaties. Het idee voor een blog op de
website wordt nog nader uitgewerkt. Ook de leden kunnen zelf helpen door VEAN positief uit te
dragen. Indien de leden een aanleiding zien waar het VEAN-bestuur of de PR-commissie iets mee
kan doen, horen ze dat graag.
6. Rondvraag
Koert Boshouwers bedankt het bestuur voor alle werkzaamheden in 2015. De vergadering valt met
een applaus bij.
7. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aandacht en sluit de vergadering.
-----------------------------------------------------------
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