
VEREENIGING HANDELSRECHT 
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POSTBUS 75299, 1070 AG AMSTERDAM 
TEL. 020-485 7617 
FAX 020-517 7617 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN VAN DE 
VEREENIGING HANDELSRECHT OP 11 DECEMBER 2019 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en beet iedereen van harte welkom. 

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 13 december 2018 
(beschikbaar op de website van de Vereeniging Handelsrecht*) 

De notulen van de vergadering van 13 december 2018 worden bij acclamatie 
goedgekeurd. 

3. Vaststelling van de jaarrekening, balans en resultatenrekening over het 
verenigingsjaar 2018 - 2019 (beschikbaar op de website van de Vereeniging 
Handelsrecht*) en verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 2:48 lid 1 BW tot 
en met 11 december 2019. 

De jaarrekening, balans en resultatenrekening over 2018-2019 worden bij acclamatie 
goedgekeurd. 

4. Verlening van decharge aan het bestuur terzake de balans en resultatenrekening 
over het verenigingsjaar 2018 - 2019 en bet gevoerde beleid (de verklaring van de 
kascommissie is beschikbaar op de website van de Vereeniging Handelsrecht*). 

De ledenvergadering besluit bij acclamatie tot decharge van het bestuur terzake van de 
balans- en resultatenrekening over het verenigingsjaar 2018-2019 en het door het bestuur 
gevoerde beleid. 

5. Benoeming leden van de financiele commissie: Mrs. J.M. (Jose) Blanco Fernandez 
en C.H.C. (Helen) Overes (conform art. 15 lid 3 van de statuten). 

De ledenvergadering stemt gaarne in met de benoeming van J.M. Blanco Fernandez en 
C.H.C. Overes tot leden van de financiele commissie. Zij warden bij acclamatie 
benoemd. 

6. Mtredende lid van bet bestuur: mevrouw mr. B. Bier en de beer mr. J.A.M. ten 
Berg zullen volgens rooster aftreden als bestuurslid van de Vereeniging. 

De Vereeniging is Barbara Bier en Jeroen ten Berg zeer erkentelijk voor alles wat zij 
voor de Vereeniging Handelsrecht hebben betekend. 

Benoeming nieuw bestuurslid: mevrouw mr. Claartje Bulten 

De ledenvergadering stemt graag in met de benoeming van mevrouw mr. Claartje Bulten 
als nieuw bestuurslid. 
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Herbenoeming bestuurslid: mevrouw mr. Ulrike Verboom 

De ledenvergadering stemt graag in met de herbenoeming van mw. mr. U.B. Verboom in 
de functie van secretaris en penningmeester. Zij wordt bij acclamatie herbenoemd. 

7. Verhoging contributie tot€ 45 per jaar. 

De ledenvergadering stemt in met de contributieverhoging tot € 45 per jaar (conform 
art.7 van de statuten). 

8. Rondvraag. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit de ledenvergadering. 

Voor akkoord: 

Prof. Mr. H.J. de Kluiver 
Voorzitter 

*http: //vereenigi nghandelsrech t.nl/ agenda 

Mr. U.B. Verboom 
Secretaris & Penningmeester 
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