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I - Voorwoord  
 

Beste leden van Rota Carolina, 

 

Met veel tevredenheid kunnen wij terugkijken op het afgelopen jaar. In veel opzichten is Rota 

Carolina het afgelopen jaar namelijk een zeer succesvolle vereniging geweest. Onze vereniging 

tracht leden te verenigen die de ambitie hebben om hun mondelinge uitdrukkingsvaardigheden te 

ontwikkelen. Met de afwisselende pleitavonden heeft de vereniging aan de leden de kans gegeven 

om deze ambitie tot uiting te laten komen. Daarbij hebben we niet alleen gepleit, maar ook andere 

activiteiten georganiseerd om mondelinge uitdrukkingsvaardigheden verder te perfectioneren, 

zoals de avond verzorgd door Anne Spies. 

 

De resultaten die geboekt zijn liegen er niet om. Zo heeft Rota Carolina het afgelopen jaar vele 

wedstrijden gewonnen: de Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie, de Groninger Pleitwedstrijd en 

de Nationale Snelpleitwedstrijden. De vereniging is er daarnaast in geslaagd om kennis van de 

juridische praktijk te vergroten door middel van kantoorbezoeken en interessante lunchlezingen. 

Tot slot waren er legio informele activiteiten die vruchtbaar zijn gebleken voor de onderlinge 

verbondenheid van de leden. 

 

Samengevat mag worden gesteld dat het goed gaat met onze vereniging. Er zijn echter ook grote 

uitdagingen. Hoewel het ledenaantal nog altijd groeit, is het belangrijk om ook opkomstcijfers 

hoog te houden. Ondanks de groei mogen we niet uit het oog verliezen dat Rota Carolina een 

kwaliteitsvereniging is waar, naast heel veel plezier, persoonlijke ontwikkeling niet vergeten mag 

worden. 

 

Afgelopen jaar is een succesvol jaar geweest. Om die reden zal het beleid dat het vorige bestuur 

heeft ingezet op verschillende punten onveranderd worden gevolgd. Daar waar ruimte is voor 

perfectionering, zullen we dat proberen te bereiken door nieuwe lijnen te gaan volgen. Daarover 

kunnen jullie lezen in dit beleidsplan. 

 

Roy, Maud, Thijmen en Kim 

het dertigste kandidaat-bestuur van Pleitgenootschap Rota Carolina 
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II - Algemeen beleid  
De groei van het vorige jaar is dit jaar doorgezet, waardoor Rota Carolina nu een ledenaantal kent 

van 99. De kans is in grote mate aanwezig dat ook dit jaar het ledenaantal zal groeien of op zijn 

minst gelijk zal blijven. Uit deze groei kan worden afgeleid dat Rota Carolina een aantrekkelijke 

vereniging is. Wij hebben alle intentie om dat ook zo te houden. Daarbij mogen we echter niet uit 

het oog verliezen dat we onze leden datgene aan moeten kunnen blijven bieden waarvoor ze lid 

zijn geworden. We moeten de belofte van persoonlijke ontwikkeling waar kunnen blijven maken. 

Ons beleid zal erop gericht zijn om de kwaliteit te waarborgen, de participatie te vergroten en de 

sfeer te behouden.  

 

We zullen op zoek gaan naar manieren om deelnemers tijdens de pleitavonden een actievere rol te 

geven. In de huidige vorm is vaak niet voor iedereen een rol weggelegd. Het gevolg daarvan is een 

grote mate van passiviteit tijdens de pleitavonden. We gaan aan de hand van een concreet plan 

stappen nemen om dat te veranderen. Dat betekent dat we toe willen naar de situatie waarin een 

groot deel van de aanwezigen het woord zal krijgen op enig tijdstip op de avond. 

 

Wedstrijden gaan in beginsel over winnen. Dat blijven we ook zeker als een doel zien. Daarnaast 

vinden we dat wedstijden nu te weinig als ontwikkelingsmogelijkheid worden gezien. De leden 

wachten vaak met deelnemen tot ze vaker op de pleitavonden hebben geoefend, maar door het 

goed in elkaar zittende voorbereidingstraject zal je op de wedstrijd ook als deelnemer zonder veel 

pleitervaring stevig in je schoenen staan. Ons beleid zal erop zijn gericht om ook leden zonder 

wedstrijdervaring meer aan de wedstrijden deel te laten nemen. 

III - Lidmaatschap 
Voor alle rechtenstudenten 

Net als afgelopen jaar zal het lidmaatschap voor alle Nijmeegse rechtenstudenten open staan. Dit 

betekent dat iedereen tot het pleitgenootschap mag toetreden, voor zover hij/zij bij de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid staat ingeschreven als bachelor- of masterstudent. 

 

Geen toelatingseisen 

Met het oog op de verdere ontwikkeling van het pleitgenootschap zijn we voornemens om aan het 

lidmaatschap geen nadere vereisten te verbinden. We zijn van mening dat het stellen van een 

toetredingsvereiste zoals het voorpleiten geïnteresseerden kan afschrikken om lid te worden. 

Daarnaast achten we het wenselijk dat studenten gelijk in hun eerste studiejaar al lid kunnen 

worden van Rota Carolina. 

 

De campusestafette 

Het afgelopen jaar is ons ledenaantal explosief toegenomen. Bij een enorme toename van het aantal 

leden kunnen we niet vergeten dat we een kwaliteitsvereniging zijn. We willen daarom voorkomen 

dat velen zich vrijblijvend aanmelden om vervolgens te verdwijnen. Dit jaar hebben we wederom 

op de campusestafette gestaan. Daar hebben we samen met een groep van vijf vrijwilligers Rota 

Carolina gepromoot. We hebben deze leden vooraf een korte instructie gegeven: we hebben 

gevraagd of de vrijwilligers actief af wilden stappen op mensen waarvan ze verwachtten dat ze 

daadwerkelijk interesse hebben in het lidmaatschap van Rota Carolina. Deze leden zijn 

uitgenodigd om te komen kijken op de introductie-pleitavond op 9 september. 
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De geïnteresseerden hebben hun e-mailadres op een lijst gezet, en zijn vervolgens middels een 

email uitgenodigd om zich voor deze pleitavond aan te melden via de website. In het traject dat 

zal volgen zijn we voornemens om met iedereen die op de introductie-pleitavond is geweest 

persoonlijk contact te onderhouden over een eventueel lidmaatschap. 

 

Nieuwe leden en geïnteresseerden op de eerste pleitavond 

De ervaring leert dat de eerste pleitavonden massaal worden bezocht. In de opzet die normaliter 

gevolgd wordt tijdens de pleitavonden zou er daardoor niet voor iedereen een actieve rol zijn 

weggelegd. Daarom is het van belang dat we de eerste pleitavond een andere opzet geven. 

Tegelijkertijd moeten we er zorg voor dragen dat deze introductie-pleitavond representatief is, 

zodat nieuwe leden en geïnteresseerden een waarheidsgetrouw beeld krijgen van hoe het er bij 

Rota Carolina aan toe gaat. Er is gekozen voor één introducerende pleitavond die er als volgt uit 

zal zien: 

 

We zijn voornemens om een twintigtal (de uiteindelijke hoeveelheid is afhankelijk van de 

hoeveelheid aanmeldingen) minicasus te maken. Deze casus zullen worden bepleit door de 

deelnemers. De casus zijn maximaal een paar zinnen en zullen inspelen op het rechtsgevoel van 

de deelnemers. Zij zullen in twee termijnen moeten pleiten voor de natuurrechtbank en zullen dus 

zonder gebruik te maken van de positiefrechtelijke regels moeten inspelen op de redelijkheid. 

Hiervoor hebben we gekozen, omdat er veel deelnemers zullen zijn die geen kennis hebben van 

het geheel van geldende rechtsregels. We hebben voor twee termijnen gekozen om zoveel mogelijk 

deelnemers aan het woord te laten zijn. 

 

We zullen ernaar streven om ieder potentieel lid even kort te spreken over zijn ervaringen en na 

de pleitavond contact met dit potentiële lid te onderhouden om ervoor te zorgen dat potentiële 

leden blijven terugkomen. We zullen actief proberen om zo veel mogelijk mensen te interesseren 

voor de borrel. 

 

Automatische incasso 

Het afgelopen jaar is het erg moeilijk gebleken om van ieder lid de contributie te krijgen. Een groot 

aantal van de leden betaalde pas na eindeloos veel aanmaningen of überhaupt niet. We hebben 

daarom dit jaar de mogelijkheden onderzocht om te gaan werken met automatische incasso’s. Dit 

blijkt echter voor dit jaar niet haalbaar te zijn.  

 

We hebben het idee van de automatische incasso besproken in onze eerste bestuursvergadering. 

Daarna hebben we zo snel mogelijk uitgezocht wat hiervoor allemaal nodig is, maar om de 

gegevens tijdig te verzamelen hadden we hier al rond mei moeten beginnen. Voor het verlenen 

van een machtiging voor automatische incasso zijn legio gegevens nodig en het verkrijgen van die 

gegevens zal op deze korte termijn een onevenredige werklast opleveren. We hebben er daarom 

voor gekozen om van de automatische incasso voor de inning van de contributie dit jaar af te zien. 

 

We zullen met de volgende penningmeester in een vroeg stadium wel de concrete mogelijkheden 

bespreken, zodat het volgende bestuur hiermee tijdig aan de slag kan, indien het nieuwe bestuur 

ervoor kiest om de contributie wel te innen middels een automatische incasso.  
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Het bovenstaande laat onverlet dat we dit jaar strenger gaan toezien op het betalen van de 

contributie. Na de ingang van de nieuwe statuten in het afgelopen jaar is het makkelijker geworden 

om passende maatregelen te nemen in het geval dat de contributie na voldoende aanmaningen en 

een redelijke termijn niet is betaald. Dit hebben wij ook uitgewerkt in het concept-Huishoudelijk 

Reglement. 

IV - Online 
Website 

Het bestuur van collegejaar 2017-2018 heeft ervoor gekozen om over te stappen naar een 

uitgebreidere versie van de website. We zijn van mening dat dit een goede beslissing is geweest 

en zullen om die reden het pakket van de websitebeheerder aanhouden. Momenteel is de website 

niet beveiligd. Voor een professionele uitstraling is dit wel van belang. Daarom zullen we ons 

ervoor inzetten dat de beveiliging weer toereikend zal functioneren in de toekomst. 

 

In het afgelopen jaar is er ons inziens onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden om 

foto’s en nieuws op de website weer te geven. Dat is ook gebleken uit de enquête die het afgelopen 

jaar onder de leden is afgenomen. Wij zijn voornemens om hiervan meer gebruik te maken. De 

secretaris wordt hiervoor verantwoordelijk. Met betrekking tot de publicatie van foto’s zullen 

uiteraard de regels die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

gevolgd worden. We zijn van mening dat de informatie op de site netter kan worden weergegeven. 

Ook laat de mobiele weergave van de website nog het een en ander te wensen over. We zijn 

voornemens de website en de weergave van informatie daarop te perfectioneren. 

 

Tot slot willen we de website gaan gebruiken als de centrale plek voor inschrijvingen voor 

lidmaatschap, aanmeldingen voor pleitavonden en inschrijvingen voor activiteiten. In plaats van 

een email naar het bestuur zullen deze inschrijvingen in de toekomst in beginsel via de website 

moeten worden gedaan. 

 

Nieuwsbrief 

De secretaris zal maandelijks een nieuwsbrief naar de leden versturen met een overzicht van de 

aankomende activiteiten, nieuws en informatie over onze sponsoren. 

 

Sociale media 

De secretaris zal na afloop van de meeste activiteiten een post op de Facebookpagina 

“Pleitgenootschap Rota Carolina” plaatsen. In de post wordt doorverwezen naar het fotoalbum op 

de website, waarop de secretaris foto’s van de betreffende activiteit zal plaatsen. Dit zal in de 

toekomst sneller gebeuren dan voorheen, met als doel de profielen op sociale media up-to-date en 

levendiger te houden. 

 

Daarnaast gaan we er werk van maken dat alle geïnteresseerde leden in de interne LinkedIn-groep 

“Pleitgenootschap Rota Carolina | Leden en reünisten” toegevoegd worden. Op den duur zou dit 

een handige pagina kunnen zijn waar (oud-)leden elkaar kunnen wijzen op (stage)vacatures en 

andere loopbaan gerichte mogelijkheden. 
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Naast de kanalen die we al hadden, is Rota Carolina vanaf dit jaar actief op Instagram. Hier zullen 

we sfeerimpressies geven van onze activiteiten. Het doel daarvan is een beter bereik en een 

professionelere uitstraling van de vereniging. 

 

Op WhatsApp zal iedere maand de agenda in de groepsomschrijving van zowel de mededelingen- 

als de gewone app worden geplaatst. Het doel hiervan is een efficiënte informatievoorziening. Ook 

zullen de meeste mededelingen alleen nog maar in de mededelingenapp worden geplaatst, in plaats 

van in de mededelingenapp en de informele app. 

 

Privacyverklaring 

Om beter te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er een 

Privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring zal aan ieder nieuw lid worden toegestuurd op het 

moment van inschrijven, waarna zij per e-mail kunnen instemmen met de verklaring. Wat betreft 

de huidige leden zal de verklaring zo spoedig mogelijk worden toegestuurd voor instemming. 

V - Pleitavonden 
Het organiseren van pleitavonden is ook aankomend jaar weer de kerntaak van het bestuur van de 

vereniging. Doordat regelmatig docenten, advocaten of rechters in de oefenrechtbank plaatsnemen, 

worden ook ervaren leden uitgedaagd om nog beter te worden. Deze pleitavonden zullen 

afgewisseld worden met pleitavonden waar vaker en op verschillende niveaus ge(snel)pleit kan 

worden. We gaan ernaar streven om vrijwel iedere deelnemer van de pleitavond op enig moment 

in de gelegenheid te stellen het woord te voeren. Zo zullen we proberen om al de aanwezigen een 

actieve rol te laten vervullen tijdens de pleitavond. 

 

Tijdens de voorbereiding van de pleidooien bij het snelpleiten gaan we stilstaan bij een goede 

verdeling van de groepen, en we gaan daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan de 

ervarenheid van de aanwezigen. Ook zullen we de aanwezige leden van de pleittrainingscommissie 

(voorheen wedstrijdcommissie) over de groepjes verdelen, zodat nog meer lering uit de 

snelpleitrondes kan worden getrokken. 

 

Rechtsgebieden 

Gezien het feit dat Rota Carolina een civielrechtelijk pleitgenootschap is, zal ook aankomend jaar 

weer de nadruk worden gelegd op het burgerlijk recht. Dit neemt echter niet weg dat op 

pleitavonden incidenteel een uitstapje naar een ander rechtsgebied zal worden gemaakt. We achten 

het wenselijk om aankomend jaar weer een strafrechtavond en een bestuursrechtavond te 

organiseren. Deze pleitavonden zullen respectievelijk aansluiten op de vakken Rota Criminalis en 

Rota Administrativa en ook zo gepromoot worden. In aanloop naar het Nationaal Appèlconcours 

(NAC) zijn we voornemens om een pleitavond te organiseren waarin procederen in hoger beroep 

centraal zal staan. Dit alles om te zorgen voor een divers en interessant aanbod op de reguliere 

pleitavonden. 

 

Docenten, advocaten en rechters 

Zoals de afgelopen jaren ook is gebeurd, zullen we docenten van de sectie Burgerlijk Recht 

uitnodigen om op pleitavonden aanwezig te zijn. Docenten kijken op een andere manier naar het 

pleiten dan de leden. Hun feedback kan bijzonder waardevol zijn; niet alleen voor de pleiters, maar 

voor alle andere aanwezigen. 
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Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid dat de deelnemende docent aan het begin van de pleitavond 

een korte lezing of presentatie verzorgt over een interessant onderwerp. De casus zullen dan zoveel 

mogelijk op het door hem/haar gekozen onderwerp aansluiten. Wel zullen deze avonden 

afgewisseld worden met pleitavonden waar het pleiten volledig centraal staat, zodat alle leden de 

kans krijgen om geregeld hun pleitvaardigheden te trainen.  

 

Advocatenkantoren zijn in toenemende mate geïnteresseerd in sponsormogelijkheden waarbij ze 

in contact komen met de leden. Dit is voor de leden een uitgelezen kans om in aanraking te komen 

met de praktijk. Er zullen dit jaar verschillende pleitavonden georganiseerd worden in 

samenwerking met de sponsoren. Uit het verleden is gebleken dat deze avonden als zeer interessant 

worden ervaren. Daarnaast zullen we ernaar streven om een pleitavond te organiseren waarbij 

gasten uit de rechtelijke macht langs zullen komen. 

 

Formele commissie 

De inhoudelijke voorbereiding van de pleitavonden zal de hoofdtaak blijven van de formele 

commissie. Dit omvat mede het verzorgen van de casus en het beheren van het casusbestand. 

Daarnaast zal de commissie verschillende formele activiteiten organiseren, waaronder lezingen en 

kantoorbezoeken. De commissie zal bestaan uit een aantal ijzersterke juristen, zodat de kwaliteit 

van de casus hoog is. We zullen ernaar streven om het aantal formele activiteiten ten opzichte van 

het voorgaande jaar op te schroeven, omdat uit de enquête is gebleken dat hier behoefte aan is. 

 

Aanmelden voor de pleitavond 

In de voorgaande jaren is gebleken dat de belangstelling voor de pleitavonden vooral in het begin 

van het jaar de capaciteit van de Rotazalen overschrijdt. Daarom zullen dit jaar de eerste 

pleitavonden plaatsvinden in het lokaal 1.176 in plaats van in de Rotazalen. Nu de eerste 

pleitavonden zonder meer plaats zullen vinden in 1.176 is het niet meer noodzakelijk om van leden 

te vragen zich in te schrijven voor de eerste pleitavonden. Dit lijkt ons een betere oplossing, omdat 

het aantal aanmeldingen geen waarheidsgetrouw beeld gaf van de opkomst en door de leden als 

last ervaren werd. Van niet-leden die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van Rota Carolina zal 

wel gevraagd worden zich aan te melden voor een pleitavond. We verwachten dat het aantal 

aanmeldingen van geïnteresseerden in een grotere mate overeen zal komen met het aantal 

daadwerkelijk aanwezige geïnteresseerden. 

VI - Wedstrijdbeleid 
Ook dit jaar zet Rota Carolina in op het winnen van pleitwedstrijden. Om dat doel te kunnen 

bewerkstelligen, is een goed vooropgezet plan nodig. 

 

Pleitwedstrijden 

Aan het begin van het jaar zal een lijst met alle pleitwedstrijden waaraan Rota Carolina zal 

deelnemen worden gepubliceerd. Op die lijst komt bij iedere wedstrijd (een indicatie van) de datum 

waarop de wedstrijd zal plaatsvinden. Daarnaast zal bij elke wedstrijd een moeilijkheidsgraad 

worden genoteerd, zodat leden kunnen inschatten of zij hieraan kunnen deelnemen. Leden kunnen 

hun interesse om deel te nemen aan een bepaalde wedstrijd doorgeven aan het bestuur. Het 

concept-Huishoudelijk Reglement voorziet in een regeling voor het aan- en afmelden voor 

wedstrijden. 
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Voorrondes 

Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal Rota Carolina voorrondes onder haar leden 

houden. Deze voorrondes worden beoordeeld door de pleittrainingscommissie en het bestuur. De 

beoordeling van deze voorrondes zal op gelijke wijze geschieden als de beoordeling van de 

betreffende wedstrijd. De onafhankelijkheid van deze beoordeling wordt altijd gewaarborgd. 

 

Voorvereisten 

De moeilijkheidsgraad van de wedstrijden verschilt. Hierdoor zijn sommige wedstrijden beter 

geschikt voor deelnemers met meer pleitervaring en sommige wedstrijden beter geschikt voor 

mensen met minder pleitervaring. We streven ernaar om de deelnemers zo goed mogelijk met de 

wedstrijden te matchen. Dit zal in samenspraak gaan. Deelname aan wedstrijden is in beginsel 

voor iedereen mogelijk. Indien in samenspraak met ons geconcludeerd wordt dat een lid wil 

deelnemen aan een wedstrijd waarvan het niveau hoog ligt, wordt van de deelnemer verwacht dat 

hij zich inzet om op dit hoge niveau te komen als hij of zij nog niet op dat niveau is. Voor de 

Nationale Pleitmarathon (NPM) geldt dat leden die willen deelnemen verder gevorderd moeten 

zijn in hun studie, omdat de voor de NPM vereiste kennis van het privaatrecht zeer hoog is. 

 

Van wedstrijdcommissie naar pleittrainingscommissie 

Allereest hebben we ervoor gekozen om de naam van “wedstrijdcommissie” te veranderen naar 

“pleittrainingscommissie”. Hiervoor hadden we een tweetal redenen. In de eerste plaats vinden 

wij, en met ons vele leden, de naam “wedstrijdcommissie” verwarrend, omdat we ook een 

commissie hebben die onze eigen wedstrijd organiseert, namelijk de NPW-commissie. Daarnaast 

vinden we dat de naam “pleittrainingscommissie” beter aansluit bij de taken die deze commissie 

vervult. Pleittraining is immers breder dan alleen de voorbereiding van wedstrijden. Om 

verwarring te voorkomen en om beter aan te sluiten bij de feitelijke werkzaamheden van de 

commissie is daarom gekozen voor pleittrainingscommissie. 

Dit jaar zal de pleittrainingscommissie niet worden geleid door een commissaris, maar door het 

coördinerend bestuurslid. Hiervoor is gekozen omdat we van mening zijn dat de voordelen van 

een extra bestuurslaag niet opwegen tegen de nadelen ervan. De pleittrainingscommissie is belast 

met het voorbereiden van de deelnemers van wedstrijden. Dit zullen zij doen aan de hand van het 

draaiboek dat daarvoor is opgesteld. Daarnaast zullen de aanwezige leden van de commissie op 

pleitavonden af en toe gevraagd worden om vanuit hun hoedanigheid als commissielid extra te 

letten op de pleitvaardigheid van de pleiters en daarop feedback te geven. Soms kunnen zij ook 

tijdens de voorbereiding op het snelpleiten de leden helpen bij het schrijven van een goed pleidooi. 

VII - Nijmeegse Pleitwedstrijd 
Algemeen  

De allereerste editie van de Nijmeegse Pleitwedstrijd (NPW) zal plaatsvinden op 26 oktober 2019. 

In 2018 was het financieel gezien niet mogelijk om een kwalitatief goede eerste editie neer te 

zetten van de NPW. Momenteel is er voldoende financiële zekerheid, zodat de wedstrijd zonder 

problemen doorgang kan vinden. Ook heeft de NPW-commissie in het afgelopen jaar veel extra 

werk verricht en heeft zij de plannen geconcretiseerd. We verwachten dan ook dat de eerste editie 

van de NPW een succes wordt en dat Rota Carolina op het gebied van de organisatie van 

wedstrijden nationaal een goede naam zal vestigen. 
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Commissie  

De NPW-commissie zal tot en met de wedstrijd in dezelfde samenstelling doorgaan. De 

sollicitatierondes voor de commissie die de wedstrijd van 2020 zal organiseren worden gelijktijdig 

met de sollicitaties voor de andere commissies gehouden. De commissieleden die in september 

2019 gekozen worden zullen pas vanaf de wedstrijddatum hun functie bekleden. Wel gaan zij op 

de wedstrijd als vrijwilliger meedraaien om alvast een beeld te krijgen voor de tweede editie van 

de NPW.  

 

Planning  

Er is bewust gekozen om de wedstrijd vroeg in het collegejaar te laten plaatsvinden. We zijn ons 

ervan bewust dat eerstejaars door die keuze vrijwel geen mogelijkheid hebben om deel te nemen. 

De wedstrijd staat echter in het teken van het burgerlijk recht en het ondernemingsrecht, waardoor 

het bij voorbaat al niet voor hen was weggelegd. Ook is gekozen voor het eerste semester omdat 

de meeste nationale wedstrijden – georganiseerd door zusterverenigingen – plaatsvinden in het 

tweede semester.  

VIII - Huishoudelijk reglement 
Het afgelopen jaar is er een statutenwijziging doorgevoerd. Eén van de gedachtegangen daarachter 

was dat het makkelijker is om praktische zaken te regelen in een Huishoudelijk Reglement en 

hiernaar in de statuten te verwijzen. De statuten zijn doorgevoerd, maar er is nog geen 

Huishoudelijk Reglement. Dat moet er wel komen. We leggen zodoende een concept-

Huishoudelijk Reglement aan de leden voor tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van 

collegejaar 2019-2020. Hierin staan onder andere regelingen omtrent het innen van contributie, 

het wedstrijdbeleid en de verkiezingsprocedure voor de leden van de kascommissie. Bij het 

opstellen van de regelingen hebben we veelal ten doel gehad vage procedures te concretiseren en 

handvatten te bieden voor het handelen van het bestuur. 

IX - Informeel 
De hoofdtaak van de informele commissie is het versterken van het verenigingsgevoel. Dit doet 

de commissie door middel van het organiseren van activiteiten waarbij gezelligheid hoog in het 

vaandel staat. De activiteiten die afgelopen jaar door de informele commissie georganiseerd zijn, 

hebben hier zeker aan bijgedragen. In beginsel willen wij dan ook soortgelijke activiteiten gaan 

neerzetten. Het doel blijft om elk semester ongeveer drie informele activiteiten neer te zetten. 

X - Declaratiebeleid 
Als leden deelnemen aan wedstrijden, steken zij vrijwillig veel tijd en moeite in de vereniging. Het 

is een onwenselijke situatie dat deze leden hier bovenop nog reiskosten moeten betalen. We zijn 

daarom voornemens ons in te zetten voor het vergoeden van alle reiskosten die gemaakt worden 

voor een wedstrijddeelname en volgen daarmee de lijn die door het voorgaande bestuur is ingezet. 
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XI - Kascommissie 
Statutair is vastgelegd dat de vereniging dient te beschikken over een kascommissie. Het bestuur 

legt aan de kascommissie rekening en verantwoording af over het financiële verslag van het 

bestuursjaar. De kascommissie kan na onderzoek aan de Algemene Ledenvergadering adviseren 

om het bestuur décharge te verlenen. We hebben de procedure omtrent het benoemen van de leden 

van de kascommissie en hun precieze taken vastgelegd in het concept-Huishoudelijk Reglement. 

XII - Begroting 
(…). 


