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1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Verslag van de secretaris over 2013
In het verslag ontbrak de uitreiking van de VAR-prijs aan mr. dr. Rolf Ortlep voor zijn proefschrift
De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht en
de eervolle vermelding van dr. Michiel Tjepkema voor zijn proefschrift Nadeelcompensatie op basis
van het égalitébeginsel. Een onderzoek naar nationaal, Frans en Europees recht. Tevens wees de
secretaris op de nieuwe website van de vereniging, die is gebouwd door mr. Lotte van der Laan.
De ledenvergadering stelt het verslag vast.
3. Voornemens voor het komende jaar
De voorzitter kondigt aan dat op 18 december 2014 het 75-jarig jubileum van de VAR zal worden
gevierd in het Academiegebouw van de UU. Op deze viering zal een jubileumbundel worden
gepresenteerd met als thema: ontstaat er een Europees algemeen bestuursrecht?
De Jonge VAR zal dit jaar gaan over het thema privacy. Datum en plaats volgen nog.
De VAR is voornemens enige studiemiddagen te organiseren. Mededelingen hierover volgen.
De jaarvergadering in 2015 wordt gehouden op 22 mei 2015 in de Jaarbeurs. Het thema is:
Rechtsvorming in de bestuursrechtspraak. Preadviseurs zijn prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (UvT), mr.
dr. Rolf Ortlep (UU) en mr. dr. Albertjan Tollenaar (RUG).
Een ieder wordt uitgenodigd om ideeën voor activiteiten van de VAR in te dienen bij het bestuur.
4. Financiën
De penningmeester leest het verslag van de kascommissie, bestaande uit mevrouw mr. F.E. Mulder
en mevrouw mr. A. Graefe, over 2013 voor. De ledenvergadering verleent het bestuur decharge
over 2013.
De ledenvergadering stemt in met het voorstel tot verhoging van de contributie van € 30,= naar €
35,=. Uit de ledenvergadering komt het voorstel een studentlidmaatschap in te stellen. De
contributie zou voor studenten € 25,= bedragen en de deelname aan studiemiddagen zou gratis
zijn. De ledenvergadering stemt met dit voorstel in.
De ledenvergadering stemt in met de begroting voor 2015.
Mevrouw Mulder heeft aangegeven niet langer deel te willen uitmaken van de kascommissie. De
penningmeester stel voor in haar plaats te benoemen mevrouw mr. M. (Marlies) van Eck. De
ledenvergadering stemt in met deze benoeming, zodat benoeming de kascommissie voor het
verslagjaar 2014 bestaat uit mevrouw Van Eck en mevrouw Graefe.
5. Bestuursbenoemingen
Aftredend zijn de bestuursleden Jacobs, Marseille en Wensink. Jacobs en Wensink zijn
herbenoembaar en hebben aangegeven hun lidmaatschap van het bestuur voort te willen zetten.
Marseille is niet herbenoembaar. Het bestuur stelt voor in diens plaats te benoemen: mr. dr. K.J.
(Kars) de Graaf, universitair hoofddocent universiteit Groningen.
De ledenvergadering stemt hier met applaus mee in.

