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Jaarverslag VJK 11 februari 2021
Datum:
Vrijdag 11 februari 2021

Tijd:
15.00 – 16.00

Locatie:
Online: Zoom

Aanwezig vanuit het bestuur van de VJK: John Olivier, Ruud Lamers, Ronald Westerhof, Max
Waaning, Carina Geerdink, Mirjam van der Sluis, Malu Hertzdahl, Elly Poldervaart en Iris de Jong
(ondersteuning bestuur).
Aanwezig leden: Suzanne Vloet (kascommissie; gemeente Nijmegen), Vera Ter Mate (gemeente
Rijssen-Holten), Ellen Ebens (gemeente Westerkwartier), John Vogel (gemeente IJsselstein), Evert
Jaquet (gemeente Dordrecht), Sacha Peters (provincie Utrecht), Pim Bouman (gemeente
Woensdrecht), Sonja Koppen-Goossens (gemeente Oosterhout), Kim Bos (gemeente Westland),
Annemarie Erinkveld (1Stroom)
Afwezig: Onno Looijestijn
Voorzitter: John Olivier
Notulist: Iris de Jong

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Vaststelling verslag jaarvergadering 29 november 2019
Goedkeuring jaarrekening 2019 en vaststelling begroting 2021
Afscheid vertrekkende bestuursleden
Voordracht benoeming nieuwe bestuursleden en herbenoeming zittende bestuursleden
Wijziging van statuten
Voorgenomen activiteiten voor 2021
Rondvraag
Sluiting

1. Opening
a. John opent de online vergadering. Volgorde gewijzigd.
b. Agendapunt 3 (goedkeuring jaarrekening) en 6 (afscheid vertrekkende bestuursleden) worden
omgewisseld. Dit is aangepast in de notulen.
c. Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat er geen quorum geldt voor stemming noch t.a.v.
statutenwijziging. Vanuit praktisch oogpunt is hiervoor in het verleden gekozen.

2. Vaststelling verslag jaarvergadering 29 november 2019
Het verslag wordt vastgesteld zonder opmerkingen.
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3. Goedkeuring jaarrekening 2019 en vaststelling begroting 2021
3.1.

Jaarrekening wordt toegelicht door de penningmeester. Extra toelichting door de voorzitter
t.a.v. subsidie BZK. Daardoor hebben we een flinke boost kunnen geven aan onze ambities.
Voor de jaren erop is bestendige financiering van belang. Aan de inkomstenkant moet een
structurele verbetering komen. Bijvoorbeeld door subsidie en/of contributieverhoging (na 2021
geleidelijk aan van 300 naar 500 euro?). De voorzitter vraagt de vergadering hier een
opiniërende reactie op. Ellen Ebens geeft aan dat elke contributieverhoging aangegrepen kan
worden om geen lid meer te zijn. Dit kan zeker bij de kleinere gemeenten het geval zijn.

3.2.

Alleen rekenen op subsidie is te kwetsbaar. Reactie van John Vogel: Zijn er afspraken gemaakt
over hoe hoog de reserve zou moeten zijn? In antwoord geeft de penningmeester aan dat er
geen minimum is afgesproken maar dat we naar minimum van 15.000 à 20.000 euro streven
gelet op risico/weerstand. En hij geeft desgevraagd aan dat kosten van de activiteiten de
afgelopen jaren steeds duurder zijn geworden en dat we, in lijn met onze ambities, meer
activiteiten willen gaan organiseren. Dat vraagt keuzes. Ofwel in ambitie ofwel extra
financiering. Evert Jaquet geeft aan dat er op een dun koord gebalanceerd wordt met de
financiering. Het hangt af van drie zaken: wat kosten de ambities, wat hebben we aan reserves
en wat is het contributieniveau? Dat neemt niet weg dat aangegeven wordt dat er wel iets van
ruimte is in verhoging van contributie.

3.3.

Bij de ALV is in de week gelegd de vraag of een contributieverhoging draagvlak geniet. Een
besluit daarover zal pas plaatsvinden bij een grotere aanwezigheid van leden tijdens een
volgende ALV. De voorzitter geeft daarbij aan dat voor het bestuur de focus ligt op toename
aantal leden en dat pas als secondaire maatregel een mogelijke contributie in beeld komt.

3.4.

De kascommissie is tevreden over de financiële stukken en heeft geen opmerkingen over de
toelichting van de penningmeester. De kascommissie is hier dus ook mee akkoord.
De ALV besluit conform het voorstel van de kascommissie de jaarstukken 2019 goed te keuren
en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer en het
bestuur voor het gevoerde financieel beleid.

3.5.

Begroting 2021: Penningmeester geeft aan dat de subsidie van BZK is verwerkt. En dat samen
met de contributie de ondersteuning en activiteiten kan worden bekostigd. Desgevraagd geeft
de penningmeester aan dat de reserve niet in de begroting expliciet is vermeld maar dat we
erop rekenen dat we in 2021 een reserve van 15.000 à 21.000 euro kunnen opbouwen.

3.6.

In dit jaar wordt ook weer een subsidieaanvraag gedaan voor 2022.

3.7.

Besluit ALV begroting 2021: vastgesteld.

4. Afscheid zittende bestuursleden
4.1.

De bestuursleden Carina Geerdink, Max Waaning en Ruud Lamers hebben te kennen gegeven
hun bestuurslidmaatschap te willen beëindigen.

4.2.
Ruud Lamers blijft op de achtergrond nog wel ondersteunende activiteiten voor de VJK doen.
4.3.

Na warme afscheidswoorden van de voorzitter nemen we afscheid van deze zeer
gewaardeerde bestuursleden.
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5. Voordracht benoeming nieuwe bestuursleden en herbenoeming zittende bestuursleden
5.1.

5.2.

Bestuursleden Vera Voigt (gemeente Tilburg), Denise Mooij (gemeente Almelo) en Stijn van
Cleef (gemeente Nijmegen) zijn voorgedragen. Stijn van Cleef wordt voorgedragen als
penningmeester. Na een korte introductie besluit de ALV conform de voordracht unaniem tot
benoeming van nieuwe bestuursleden.
Ruud Lamers zorgt ervoor dat de nieuwe bestuursleden zo snel mogelijk bij de KvK worden
ingeschreven.
De ALV besluit unaniem tot herbenoeming van Mirjam van der Sluis en EllyPoldervaart.

5.3.

5.4.

Het bestuur vraagt toestemming aan de ALV om een passend afscheid te organiseren. De
vergadering stemt hiermee in. Enkele leden spreken nadrukkelijk hun waardering uit voor de
inzet van de vertrekkende bestuursleden.

6. Wijziging van statuten
6.1.

Twintig jaar geleden is de VJK met een bepaald doel opgericht, met als voornaamste reden de
borging van de juridische kwaliteitszorg. Inmiddels is de doelstelling verbreed en ligt de nadruk
ook meer op de toekomstbestendigheid. De doelen zijn dus veranderd en ook terug te vinden
in de statuten.

6.2.

Ondanks dat de naam gewijzigd wordt, is er bewust voor gekozen om gemeenten lid te laten
zijn en geen individueel lidmaatschap per jurist in te voeren. Daarnaast is het streven alle
gemeenten lid te laten worden.

6.3.

Belangrijkste wijziging: Naam en verbreding doelstelling. Desgevraagd wordt de recente versie
van de statuten gepubliceerd op de website.

6.4.

Actiepunt: bij facturering volgend jaar komt een korte toelichting voor de naamsverandering.
Ook zullen we hier in de nieuwsbrief melding van maken.

6.5.

ALV besluit unaniem tot statutenwijziging.

7. Voorgenomen activiteiten voor 2021
7.1.

7.2.

7.3.

Mirjam van der Sluis licht toe dat het onzeker is hoe het jaar er door de Corona-maatregelen
uit zal zien. Daarom ligt de focus nu vooral op de webinars Juridische Kwaliteitszorg en Control
en Legal Tech. Verder communiceren we via de nieuwsbrief en website.
Elly Poldervaart meldt dat de VNG opdracht heeft gegeven naar een onderzoek jurist en
technologische ontwikkeling. Het is een breed onderwerp, maar Ivar Timmer (HvA) komt met
aanbevelingen. Het onderzoek verschijnt eind dit jaar. Het gehele onderzoek is in
samenwerking met de VJK.
Ruud Lamers geeft aan dat er in opdracht van de VJK een Handreiking inkoop juridische
dienstverlening wordt opgesteld. Dit onderzoek is ook mogelijk gemaakt door de
subsidieverstrekking Er hebben interviews met een tiental organisaties, gemeenten en
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advocatenkantoren plaatsgevonden. Het concept is opgesteld en wordt binnenkort afgerond.
Elly Poldervaart kijkt mee naar het concept. Sonja Koppe-Goossens geeft aan uit te kijken naar
de handreiking met tips over aanbesteden. Het is belangrijk dat er voor de wijze van inkoop van
juridische dienstverlening draagvlak is binnen gemeenten.

8. Rondvraag
8.1.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9. Sluiting
9.1.

John Olivier sluit de vergadering.
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