Bijlage 1 , bij ALV 12-4-2018

Huishoudelijke agenda algemene ledenvergadering 7 december 2017 te Utrecht,
Het Muntgebouw:
Aanwezig (volgens presentielijst): mevrouw mr. A.M. Backus, de heer mr. A.C. de Bakker, mevrouw mr. K.
van Barneveld-Peters (voorzitter), mevrouw mr. W.H. Benard, mevrouw mr. M.A.P.J. van den Biggelaar, de
heer mr. J. Bisschop, mevrouw mr. E.C.C. Blomjous, de heer mr. J.A.H. Bogaarts, de heer mr. K.A.
Boshouwers, de heer mr. W. Brouwer,, de heer mr. H.C.J. Coumou, de heer mr. J.Th.M. Diks
(penningmeester), de heer mr. A.H.J. Emmen, mevrouw mr. F.C. Frederiks, de heer mr. T.J. Fluitman,
mevrouw mr. C. Groot-van Ederen, mevrouw mr. C. Hokken, mevrouw mr. J.A. Jansens van Gellicum, de heer
mr. W.G. van der Kolk, de heer mr. A.C. Kool, de heer mr. D.W.J. Leijs, de heer mr. M. van der Meulen,
mevrouw mr. A.J.C. Odekerken, mevrouw mr. S.H. van Os (secretaris), mevrouw mr. E.M.G. Pouls, mevrouw
mr. T. Proper, de heer mr. J.H. Rodenburg, de heer mr. M.J.P. Schipper (bestuurslid), de heer mr. A.M.
Schotte, mevrouw mr. J.H. Six-van der Werf, mevrouw mr. M.C.G. Stut, de heer mr. R.H.A. Vennegoor,
mevrouw mr. L.E.M. de Vries-Blom, mevrouw mr. M. Warnink, mevrouw mr. M.D. Wisman, mevrouw mr. L.
Wijnbergen, de heer mr. H.M.P.A. Wolters.
verslag: 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. Lustrum 15 juni 2018: Het eerste lustrum zal worden gevierd op vrijdag 15 juni 2018.
Binnenkort zal hier meer over bekend worden gemaakt.
b. EPN VEAN Congres 20 september 2018
Het VEAN bestuur heeft met een delegatie van het EPN bestuur gesproken over het
gezamenlijk congres op 20 september 2018. Dit congres zal gehouden worden in Fort
Voordorp.
3. Verslag ALV 16 mei 2017
In het verslag staat Jan i.p.v. Jaap Rodenburg.
Met inachtneming met vorenstaande wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
4. Algemeen
a. Voorstel tot statutenwijziging:
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Het bestuur heeft een voorstel voor statutenwijziging ingebracht.
Over elke wijziging zal worden gestemd. Er zijn 29 leden aanwezig en er zijn 26
volmachten afgegeven.
In artikel 14.1 van de huidige statuten staat dat alleen leden toegang hebben tot de ALV
en aspirant-leden een adviserende stem hebben. VEAN heeft nu 79 leden, waarvan 2/3
gedeelte vereist is, dat wil zeggen 53 stemmen. Aan dit vereiste is voldaan.
De volgende voorstellen tot wijzigingen worden in stemming gebracht:
a. Artikel 1.2: Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam 55 voor
b. Artikel 3.3 sub a: s “onafgebroken” vervallen als vereiste. 54 voor
c. Artikel 3.3 sub c: minimaal vijfhonderd (500) uren per
jaar als advocaat werkzaam zijn op het gebied van het
erfrecht in het jaar voorafgaande aan de aanvraag van het
lidmaatschap; en
49 voor
d. Artikel 3.4 sub a: : “onafgebroken” vervallen als vereiste
54 voor
e Artikel 3.4.sub c: minimaal driehonderd vijftig (350) uren
per jaar ….
55 voor
f. Artikel 3.6 sub a: (bijvoorbeeld hoogleraren, rechters
docenten, juristen werkzaam bij rechtsbijstand verzekeraars
vervallen.
55 voor
g. Artikel 8.2: regel 7 t/m 10 vervallen en vervangen door:
Indien een lid gedurende het jaar lid wordt, wordt de
jaarlijkse bijdrage over de nog komende gehele maanden
naar rato gerekend.
55 voor
h. Artikel 9.4: Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter,
secretaris en penningmeester aan.
55 voor
i. Artikel 9.7 Bestuurders worden benoemd voor een periode
van maximaal drie jaar. De bestuurders treden af volgens
een door het bestuur op te maken rooster.
Een volgens het rooster aftredende bestuurder is maximaal
eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.
55 voor
j. Artikel 22 overgangsregeling
Met betrekking tot de huidige bestuursleden geldt een
overgangsregeling dat zij nog eenmaal herbenoembaar zijn.
Van de huidige bestuursleden is de bestuurstermijn na een
volgende herbenoeming nog maximaal drie jaar.
54 voor
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k. Artikel 23 overgangsregeling
Voor leden en aspirant-leden geldt een overgangsregeling
voor het urenvereiste zoals respectievelijk in artikel 3.3.c
en artikel 3.4.c opgenomen. Leden en aspirant-leden die ten
tijde van deze statutenwijziging lid dan wel aspirant-lid zijn,
dienen voor 1 januari 2020 aan de uren vereiste zoals genoemd
in artikel 3.3.c en artikel 3.4.c te voldoen.

52 voor 3 tegen

4. slotbepalingen vervallen.

54 voor 1 tegen

Alle voorgestelde wijzigingen zijn aangenomen met de vereiste van minstens ¾ van de
benodigde stemmen. De voorzitter zal een notaris vragen om de statutenwijziging
overeenkomstig in orde te maken.
Naar aanleiding punt c. wordt opgemerkt dat de leden blijvend aan de voorwaarden van o.a.
de 500 uur moeten voldoen. Nu staat er het jaar voorafgaande aan het lidmaatschap.
Wellicht kan er duidelijker in de statuten komen dat de vereisten blijvend zijn. Misschien
kan dit worden verduidelijkt in een reglement. Het bestuur zal kijken of hier nog een
wijziging voor nodig is.
Koert Boshouwers vraagt of het bestuur een rooster van aftreden gaat maken. De voorzitter
antwoordt dat in de volgende ALV het bestuur een rooster van aftreden zal inbrengen. Het
bestuur wil bestuursleden erbij en dan geleidelijk de huidige bestuursleden laten aftreden.
5. Financiën.
a. De vergadering keurt het voorstel goed om de jaarlijkse contributie met 50,- euro te
verhogen, zodat de jaarlijkse contributie in 2018 450,- euro gaat bedragen.
6. Rondvraag
Erica Benard vraagt hoe de VfAS zich verhoudt tot de VEAN nu de VfAS zich ook meer
op het gebied van erfrecht wil toeleggen. Saskia van Os vertelt dat er een gesprek is
geweest met een delegatie van het VfAS bestuur. Daar is gesproken over samenwerken
waar dat wenselijk is, bijvoorbeeld richting politiek, rechtbank. Maar dat de verenigingen
wel hun eigen koers blijven varen. De statuten zijn nu zo gewijzigd dat de leden van
VEAN aan de vereisten voldoen van de Orde om je erfrechtspecialist te kunnen noemen.
VfAS is vooral familierecht.
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Mynke Warnink vraagt of het 500-uren vereiste ook nog verder wordt ingevuld wat
onder die 500-uren kan vallen. Valt daar bijvoorbeeld ook het schrijven van een
publicatie onder of lesgeven op het gebied van erfrecht.
Het bestuur zegt dat hier nog nader naar wordt gekeken.
En zij vraagt of met ‘een jaar voorafgaand’ een kalenderjaar of 12 maanden wordt bedoeld.
Hier wordt op geantwoord dat 12 maanden zijn bedoeld.
Als laatste vraagt Mynke Warnink of VEAN ook de nalatenschapsmediation onder het
werkterrein van de VEAN-leden vindt vallen. Zij zou graag haar blog voor VEAN daar aan
willen wijden. Saskia van Os zit namens de VEAN in de Raad van Advies van de Stichting
Nalatenschapsmediation. Maar verder is daar nog geen aandacht voor geweest.
Mynke Warnink wordt van harte uitgenodigd om haar blog over nalatenschapsmediation te
schrijven.
7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter iedereen en sluit de vergadering.

---------
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