AGENDA
voor de jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Amsterdam op
28 maart 2019 om 16.00 uur in De Balie, Klein Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam

1.

Opening.

2.

Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het
arrondissement Amsterdam d.d. 29 maart 2018. De ontwerp notulen liggen vanaf 22 maart 2019 ter
inzage op het Bureau van de Amsterdamse Orde, Paulus Potterstraat 18 te Amsterdam.

3.

Verkiezing van 2 leden van de raad van de orde in verband met het aftreden van
mevrouw mr. I.J. de Laat en mevrouw mr. M.L. Bremer.
De raad stelt voor in deze vacatures te benoemen mevrouw mr. M.H.J. van Geffen en
mr. P.J. de Jong Schouwenburg.

4.

Verkiezing van 3 leden respectievelijk plaatsvervangende leden van het College van
Afgevaardigden vanwege het aftreden van mevrouw mr. B.W.G. van der Velde, mr. B.W. Brouwer
en mr.T.L.C.W. Noordoven.
De raad stelt voor in deze vacatures te benoemen mevrouw mr. J. Schulp, mr. R.N.E. Visser en
mr. A.D. Polkerman.

5.

Beknopt verslag van de Deken van de verrichtingen van de raad van de orde over het ordejaar 2018.
Het integrale jaarverslag zal geplaatst worden op de website van de Amsterdamse Orde.

6.

Jaarrekening met betrekking tot het ordejaar 2018. De stukken liggen met ingang van 22 maart 2019
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.

7.

Begroting voor het ordejaar 2019; zie bijlage

8.

Vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage voor het ordejaar 2019
Behalve voor categorie 2, bruto inkomen < € 37.000, wordt de financiële bijdrage verhoogd.
a. Categorie 1
b. Categorie 2
c. Categorie 3
d. Categorie 4
c. Categorie 5

9.

was €
was €
was €
was €
was €

165
215
275
385
490

(excl. btw) wordt
(excl. btw) blijft
(excl. btw) wordt
(excl. btw) wordt
(excl. btw) wordt

Benoeming kascommissie voor het ordejaar 2019.

10. Rondvraag en sluiting.

Na afloop wordt de dekenprijs uitgereikt.
Aansluitend borrel.

€ 175
€ 215
€ 300
€ 425
€ 545

