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AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN VAN DE 

VEREENIGING HANDELSRECHT OP 8 DECEMBER 2016 

1. Opening. 

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 3 december 2015 (toegezonden per 
e-mail en beschikbaar op de website van de Vereeniging Handelsrecht*). 

3. Vaststelling van de jaarrekening, balans en resultatenrekening over het verenigingsjaar 
2015 - 2016 (toegezonden per e-mail en 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 8 december 2016. 

4. Verlening van decharge aan het bestuur terzake de balans en resultatenrekening over het 
verenigingsjaar 2015 - 2016 en het gevoerde beleid (de verklaring van de kascommissie 
is beschikbaar op de website van de Vereeniging Handelsrecht*). 

5. Voorstel tot statutenwijziging strekkend tot het creëren van een student-lidmaatschap van 
de Vereeniging Handelsrecht voor masterstudenten (te raadplegen via de website van de 
Vereeniging Handelsrecht*). Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging ligt 
tevens ter inzage ten kantore van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP aan de 
Strawinskylaan 10 (1070 AG) te Amsterdam (conform art. 21 lid 2 van de statuten).  

6. Benoeming leden van de financiële commissie: Mrs W.H.A.M. van den Muijsenbergh en 
M. Beijneveld (conform art. 15 lid 3 van de statuten).  

7. 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 2015 afgetreden vanwege zijn toetreden tot de Hoge Raad. De 
Vereeniging is hen zeer erkentelijk voor alles wat zij voor de Vereeniging hebben 
betekend. 

8. Benoeming van:  
a. mevrouw mr dr G.M. (Gerry) ter Huurne;  
b. mr drs N.W.A. (Nicolaes) Tollenaar; 
c. mr dr J. (Jaap) Barneveld; 
d. mr O. (Onno) van Klinken, 

 
als bestuursleden (conform art. 10 lid 2 van de statuten). Korte CVs van de kandidaat-
bestuursleden zijn beschikbaar op de website van de Vereeniging Handelsrecht*) 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 
 
* http://vereeniginghandelsrecht.nl/agenda 


