VEREENIGING 'IIANDELSRECHT"
OPGERICHT 16 APRIL 1918

NOTULEN
Van de ledenvergadering van de Vereeniging `Handelsrecht, gehouden op QS december 2016 te
Amsterdam.

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Goedkeuring notulen van de vergadering van 3 december 2015
De notulen van de vergadering van 3 december 2015 worden bij acclamatie goedgekeurd.

3.

Goedkeuring van de jaarrekening, balans en resultatenrekening over het verenigingsjaar
2015/2016
De jaarrekening, balans en resultatenrekening over 2015-2016 worden bij acclamatie
goedgekeurd
4. Verlening van décharge aan het bestuur terzake van de balans en resultatenrekening over
verenigingsjaar 2015/2016 en het gevoerde beleid
De ledenvergadering besluit bij acclamatie tot décharge van het bestuur terzake de balans en
resultatenrekening 2015 en het door het bestuur gevoerde beleid.

5.

Voorstel van statutenwijziging strekkend tot het creëren van een student-lidmaatschap van
de Vereeniging Handelsrecht voor marterstudenten
Aan de vergadering wordt voorgesteld ten einde een student-lid-maatschap van de Vereeniging
voor Marterstudenten te creëren, te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vereeniging,
overeenkomstig de conceptakte van statutenwijziging zoals dat voorstel (i) te raadplegen was via
de website van de Vereeniging, en (ii) vanaf het moment van oproeping ter inzage heeft gelegen
ten kantore van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP te Amsterdam. Aan de vergadering wordt
voorgesteld de statuten van de Vereeniging te wijzigen overeenkomstig het vorenbedoelde
ontwerp. De statutenwijziging wordt bij acclamatie goedgekeurd.

6.

Benoeming leden van de 'financiële commissie: mrs W.A,A.M. van den Muijsenbergh en
M.Beijneveld
De ledenvergadering stemt gaarne in met de benoeming van W.H.A.M. van den Muijsenbergh en
M. Beijneveld tot leden van de financiële commissie. Zij worden bij acclamatie herbenoemd.
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7.

Aftredende bestuursleden
Aftredende leden van het bestuur: Mevr mr E. Kiersch en Prof mr J.H.M. Willems zullen volgens
rooster aftreden als bestuurslid van de Vereeniging. Prof mr M. Kroeze is reeds per 15 augustus
2016 afgetreden vanwege zijn toetreden tot de Hoge Raad. De Vereeniging is hen zeer erkentelijk
voor alles wat zij voor de Vereeniging hebben betekend. De voorzitter memoreert ter vergadering
hun grote verdiensten en biedt hen namens de Vereeniging aan een stoffelijke blijk van
waardering aan.

8.

Benoeming van nieuwe bestuursleden
De ledenvergadering stemt gaarne in met de benoeming van:
a.
b.
c.
d.

mevrouw mr dr G.M. (Gerry) ter Huurre;
mr drs N.W.A. (Nicolaes) Tollenaar;
mr dr J. (Jaap) Barneveld;
mr O. (Onno) van Klinken,

Zij worden bij acclamatie benoemd.
De Ledenvergadering stemt gaarne in met de herbenoeming van Prof mr H.7. de Kluiver. Hij
wordt bij acclamatie herbenoemd.
9.

Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de ledenvergadering.

Voor akkoord:

'~

Prof. Mr. H.J. de Klwver
Voorzitter
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Mr. U.B. Verboom
Secretaràs &Penningmeester

