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24 mei 2013
Verslag Huishoudelijke vergadering
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering
2. Verslag van de secretaris over 2012
Het verslag geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
3. Voornemens voor het komende jaar
De voorzitter deelt mede dat voor 28 juni 2013 een studiemiddag over openbare orde is gepland.
Andere studiemiddagen zijn in voorbereiding.
De Jonge Var in november zal zijn gewijd aan massaprocedures, zoals de zaak van de onteigening
van de SNS-bank. Preadviezen zullen worden uitgebracht door ambtenaren van de raad van State
en vertegenwoordigers uit de advocatuur.
De jaarvergadering in 2014 zal zijn gewijd aan het onderwerp bestuursstrafrecht. Preadviseurs
zijn: Karianne Albers (OU), Christien Saris (Stibbe advocaten) en Michiel van Emmerik (universiteit
Leiden), Frans-Jozef Haas (raadsheer belastingkamer Hof Amsterdam).

Tot slot deelt de voorzitter mede dat in de loop van de volgende maand een nieuwe
website in gebruik zal worden genomen.
4. Financiën
Als kascommissie heeft gefungeerd een commissie bestaande uit: mr. M. Voskamp (raadsheer in
het CBb), mr. A. Graefe (auditeur bij het CBb) en mr. F. Mulder (senior juridisch medewerker bij
het CBb). Geen der leden van de kascommissie is aanwezig, zodat de penningmeester het verslag
voorleest dat de kascommissie over haar bevindingen heeft opgesteld. De commissie adviseert de
ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen voor haar beheer over het jaar 2012.
Nadat de penningmeester enkele posten uit het jaarverslag heeft toegelicht en enkele vragen heeft
beantwoord besluit de vergadering de het bestuur décharge te verlenen.
De kascommissie heeft tevens twee aanbevelingen gedaan. De eerste betreft de vormgeving van
het jaarverslag. De commissie adviseert bij afwijkingen ten opzichte van de begroting deze
afwijkingen uitgebreider toe te lichten dan thans is geschiedt. De penningmeester zegt toe met
ingang van de jaarrekening 2013 deze aanbeveling te zullen opvolgen.
De tweede aanbeveling betreft een voorgenomen begrotingswijziging. Ten behoeve van de viering
van het 75-jarig bestaan van de vereniging wil het bestuur op de balans een voorziening treffen. In
de jaarrekening over 2012 is deze voorziening getroffen ten laste van het resultaat. Een
reservering in 2013 is naar zijn aard een begrotingswijziging, die aan de ledenvergadering dient te
worden voorgelegd. Ter uitvoering van de aanbeveling van de kascommissie stelt de
penningmeester voor om ten laste van het resultaat in 2013 €5000 euro te reserveren voor de
viering van het 75-jarig jubileum van de VAR. Het lid Olivier vraagt of naast deze reserveringen
niet andere middelen kunnen worden aangeboord. Hij denkt met name aan het werven van
sponsoren. De penningmeester meent dat thans geen posten in de begroting moeten worden
opgenomen waarvan het onzeker is of deze worden gerealiseerd. Daarnaast zal eerst de principiële

vraag moeten worden beantwoord of sponsoring wenselijk is. De voorzitter deelt mee dat in de
komende bestuursvergadering de mogelijkheid van sponsoring aan de orde zal worden gesteld.
De ledenvergadering stemt in met het voorstel de begroting 2013 in die zin te wijzigen dat daarin
een reservering groot € 5000 wordt opgenomen ten behoeve van de viering van het 75-jarig
jubileum.
De ledenvergadering stemt in met de begroting 2014.
De vergadering stemt in met de benoeming van mrs. Graefe en Mulder als lid van de kascommissie
over 2013.
5. Bestuursbenoemingen
De vergadering stemt met applaus in met de benoeming van mevrouw mr. dr. J.E. (Jessica)
Hoitink, directeur Juridische Zaken bij de gemeente Amsterdam. De voorzitter dankt het aftredend
lid mevrouw M. Hordijk voor haar bijdrage aan het VAR-bestuur.
6. Afsluiting
De voorzitter dankt webmaster AJ Bok die na dertien jaar het stokje overdraagt.
Het lid Michiels doet een ordevoorstel voor de stemming over de stellingen in de werkvergadering
en verzoekt voor volgend jaar de preadviezen eerder te ontvangen dan twee weken vóór de
vergadering.

