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Opening en mededelingen bestuur NVRII 
De voorzitter van de vereniging opent de NVRII Jaarvergadering van de vereniging om 
17:30 uur en heet de aanwezigen welkom. In afwijking van art. 11 lid 1 van de statuten 
stemt de vergadering ermee in dat deze in Amsterdam plaatsvindt. De voorzitter 
verwelkomt hierna de aanwezige niet-leden die door het bestuur worden uitgenodigd 
om de ledenvergadering bij te wonen op basis van art. 12 lid 1 van de statuten. De 
voorzitter laat weten dat bestuurslid Verhoeven afwezig is in verband met een verblijf 
in het buitenland. Vervolgens vangt de voorzitter met het huishoudelijke deel van de 
Jaarvergadering. 
 
Notulen Huishoudelijke Vergadering NVRII 2013 
De voorzitter biedt de aanwezige leden van de vereniging tijd om de notulen van de 
huishoudelijke vergadering van 21 november 2013 door te nemen. De notulen worden 
vervolgens bij acclamatie vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering. 
 
Verslag Kascommissie 
De voorzitter verwijst naar het jaarverslag 2013 en verleent de Kascommissie het 
woord. De Kascommissie heeft in aanwezigheid van de penningmeester van de 
vereniging de fysieke en digitale administratie doorgenomen en heeft hierover een 
verklaring afgelegd op 31 oktober 2014. De administratie voldoet aan de daarvoor 
gestelde wettelijke eisen. De Kascommissie stelt voor om de balans alsmede de staat van 
baten en lasten 2013 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen over het 
boekjaar 2013. 
 
Goedkeuring balans en staat van baten en lasten 2013 alsmede verlening van 
decharge aan het bestuur 
Per acclamatie wordt door de vergadering de balans en de staat van baten en lasten 
2013 goedgekeurd. Het bestuur wordt decharge verleend over het boekjaar 2013. 
Voorts stemt de vergadering op voordracht van de voorzitter ermee in om het boekjaar 
2014 en de financiële rapportage te behandelen op de Jaarvergadering 2015, dat in het 
najaar van 2015 zal plaatsvinden. Er vindt derhalve een verlenging plaats van de 
statutaire termijn waarbinnen de algemene ledenvergadering moet worden gehouden.  
 
 
 
 



  

 
Benoeming Kascommissie 2014 
De voorzitter geeft aan dat de heren mr. J.T. Jol, mr. D. Sluis en mr. dr. A.J. Tekstra 
graag bereid zijn een (her)benoeming in de kascommissie te aanvaarden. Per acclamatie 
stemt de Jaarvergadering daarmee in.  
 
Aftreden van bestuursleden NVRII 
Het eerste bestuur van de NVRII functioneert sedert haar oprichting najaar 2011. Bij de 
jaarvergadering van 21 november 2013 traden de bestuursleden af (Artikel 8 lid 5 
Statuten) en de ledenvergadering stemde ermee in dat alle leden van het bestuur zouden 
worden herbenoemd. De voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris/penningmeester 
werden tevens in die hoedanigheid herbenoemd. Dit geschiedde voor maximaal twee 
jaar (Artikel 8 lid  5 Statuten). Om roulatie van leden in het bestuur te verwezenlijken, 
laat de voorzitter weten dat de bestuursleden prof. Mr. B. Wessels (voorzitter), mr R.J. 
van Galen en mr. M. Melissen zullen aftreden. Zij worden bedankt voor hun 
uitzonderlijke inspanningen.  
 
Benoeming Bestuur NVRII 
De volgende personen zijn voorgedragen voor benoeming: Prof. Mr. P.M. Veder 
(bestuurslid, tevens te benoemen als voorzitter), mr. Dr. R.J. de Weijs (bestuurslid, 
tevens te benoemen als vice-voorzitter), mr. M.E.C. Lok (te benoemen als bestuurslid en 
secretaris), mr. R.H.W.A. Verhoeven (bestuurslid, tevens te benoemen als 
penningmeester), mr. M.J.E. Geradts (te benoemen als bestuurslid) en mr. S. Jansen (te 
benoemen als bestuurslid). Per acclamatie stemt de Jaarvergadering daarmee in.  
 
Het nieuwe bestuur komt er daarmee als volgt uit te zien: 
• Prof. mr P.M. Veder, hoogleraar burgerlijk recht, Radboud Universiteit 

Nijmegen, advocaat Resor N.V., Amsterdam, voorzitter;  
• Mr. Dr. R.J. de Weijs, universitair docent Universiteit van Amsterdam; advocaat 

Houthoff Buruma, Amsterdam, vice-voorzitter; 
• Mr. M.E.C. Lok, senior advocaat DVDW, Den Haag, secretaris; 
• Mr. R.H.W.A. Verhoeven, Senior Jurist ABN AMRO Bank N.V., penningmeester;  
• Mr. Dr. A.J. Berends, Ministerie van Financiën, ’s-Gravenhage;  
• Mr. J. Berkenbosch, partner DLA Piper, Amsterdam; 
• Mw Mr. M.J.E. Geradts, rechter Rechtbank Amsterdam;  
• Mw Mr. S. Jansen, partner Allen & Overy LLP, Amsterdam; 
• Mr. A.M. Verweij, PhD-fellow Afdeling Bedrijfswetenschappen, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 
 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en wordt het huishoudelijke gedeelte 
door de voorzitter afgesloten.  
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:00 uur. 


