
AGENDA 

 

voor de jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Amsterdam op 

29 maart  2018 om 15.00 uur in De Rode Hoed, Keizersgracht 102  te Amsterdam  

 

 

1.  Opening. 

 

2.  Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het 

Arrondissement Amsterdam d.d. 23 maart 2017. De ontwerp notulen liggen vanaf  16 maart 2018 

ter inzage op het Bureau van de Amsterdamse Orde, Paulus Potterstraat 18 te Amsterdam. 

 

3. Verkiezing van een nieuwe deken in verband met het aftreden van mr. P.N. van Regteren Altena. 

 De raad van de orde stelt voor in deze vacature mr. E.J. Henrichs te benoemen. 

  

4. Mr. van Regteren Altena treedt tevens af als lid van de raad van de orde. 

 In zijn plaats stelt de raad voor mevrouw mr. B.F.H. Rumora-Scheltema te benoemen als lid van de 

raad van de orde. Zij  heeft zich verkiesbaar gesteld. 

 Conform artikel 22 lid 3 Advocatenwet treden jaarlijks twee leden van de raad van de orde af. 

 Mevrouw mr. M.L. Bremer treedt af en stelt zich herkiesbaar. De raad stelt voor haar te 

herbenoemen. 

  

5. Verkiezing van twee leden van het College van Afgevaardigden vanwege de afloop van de termijn 

waarvoor mr. T.L.C.W. Noordoven en mr N. Türkkol werden verkozen. Zij stellen zich herkiesbaar. 

De raad stelt voor hen te herbenoemen. 

  

6. Beknopt verslag van de Deken van de verrichtingen van de raad van de orde over het ordejaar 2017. 

Het integrale jaarverslag zal geplaatst worden op de website van de Amsterdamse Orde. 

 

7.  Jaarrekening met betrekking tot het ordejaar 2017. De stukken liggen met ingang van 16 maart 2018 

ter inzage op het Bureau van de Orde, Paulus Potterstraat 18 te Amsterdam. 

  

a. Rekening en verantwoording door de penningmeester 

 b. Verslag kascommissie 

 c. Goedkeuring. 
 

8. Begroting voor het ordejaar 2018; zie bijlage 

 

9.   Vaststelling van de hoofdelijke omslag voor het ordejaar 2018 

     

a. Categorie 1  €  165  (excl. btw)     

b. Categorie 2  €  215  (excl. btw)   

 c. Categorie 3  €  275  (excl. btw)  

     d. Categorie 4    €  385  (excl. btw)  

 c. Categorie 5  €  490  (excl. btw)  

 

10. Benoeming kascommissie voor het ordejaar 2018. 

 

11. Uitreiking dekenprijs aan mr. John Beer. 

 

12. Rondvraag en sluiting. 

 

 

 

 



 

 


