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I – Voorwoord 
Beste leden van Pleitgenootschap Rota Carolina, 

 

De afgelopen anderhalf jaar waren bewogen tijden voor onze pleitvereniging. Geteisterd door de plotse-

linge opleving van een tot dan onbekend virus, de onzekerheid van dreigende beperkingen en noodge-

dwongen schipperend tussen online en sporadisch fysieke activiteiten, zijn wij samen deze turbulente pe-

riode doorgekomen. Een periode van twijfel, maar ook van saamhorigheid, sociale cohesie en innovatie. 

Door de inzet van besturen, commissies en leden zijn we deze anderhalf jaar creatief en wel doorgekomen 

en is maar weer eens gebleken van de veerkracht die huist binnen Rota Carolina en haar leden. 

 

Al met al is er, ondanks de toestand waarin we de wereld aantreffen, een hoop om trots op te zijn. In april 

2021 hebben we een wederom succesvolle tweede editie van onze Nijmeegse Pleitwedstrijd weten neer te 

zetten en de winst voor het thuisfront in de wacht gesleept. We hebben een van solidariteit getuigende, 

lovenswaardige opkomst op activiteiten in het afgelopen jaar gezien en een nieuwe generatie pleiters is 

groeiende. Daarnaast kunnen we terugblikken op een gezellige viering van ons zesde lustrum op vrijdag 

27 augustus 2021 en is dit een moment dat niemand snel zal vergeten. Hoewel het ledenaantal niet meer 

is gegroeid in de afgelopen twee jaar, is het tijd om vooruit te blikken en de zeilen bij te zetten. 

 

Het hoeft dan ook geen voorzichtige conclusie te zijn dat het goed gaat met onze vereniging. Het gaat 

goed. Dat het goed gaat, neemt echter niet weg dat er altijd ruimte voor verbetering zal zijn. Zo zal er 

komend jaar nog meer worden gefocust op kwaliteit van pleiten en persoonlijke ontwikkeling van leden 

en hiervoor zullen wij de nodige middelen opzetten en aanbieden. Ook is er, gelet op de huidige leden-

stand, aandacht nodig voor nieuwe aanwas en een nieuwe lichting enthousiastelingen. Dat de eerste en 

tweede editie van de NPW daverende successen waren, fysiek of online, betekent niet dat de lat voor de 

derde editie niet nóg hoger kan liggen. Rota Carolina is in de loop der jaren uitgegroeid van een informele 

pleitclub tot een professionele studievereniging met aanzien en daaraan bouwen wij trots verder. 

 

Het aankomende jaar gaat er, gelet op de verbeteringen rondom COVID-19, naar alle waarschijnlijk goed 

uitzien voor onze vereniging. De huidige ontwikkelingen hebben tot gevolg dat wij als vereniging steeds 

meer mogen en dat er meer ruimte komt. Deze ruimte zullen wij met beide armen aangrijpen. Komend 

jaar gaat om het aangrijpen van kansen in plaats van het meten aan COVID-19-beperkingen. Het jaar zal 

in het teken komen te staan van continuïteit, groei en ontwikkeling. Voor de vereniging, voor de leden, 

voor alle rechtenstudenten. 

 

Met de wijsheid en kennis van de twee voorgaande besturen in coronatijd op zak en met veel dank richting 

hen treden we het academisch jaar 2021/2022 tegemoet. Met veel enthousiasme en positiviteit hebben wij 

dit beleidsplan geschreven en met evenveel trots presenteren wij dit aan u. Samen met de commissies en 

alle betrokken leden bouwen wij graag aan de verwezenlijking van deze idealen. 

 

 

Nijmegen, september 2021 

 

 

Robin Hermans, Jelle Klauwer, Joske Wein en Garnik Barseghyan 

Het tweeëndertigste bestuur van Pleitgenootschap Rota Carolina  
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II – Algemeen beleid 
Hoewel in eerdere jaren de vereniging hard is gegroeid, is het inmiddels te concluderen dat die groei is 

gestopt. Door de COVID-19-maatregelen is het afgelopen jaar daarnaast grotendeels onmogelijk geweest 

om nieuwe aanwas te realiseren en groei te stimuleren. Deze situatie willen wij in het komend jaar door-

breken. De stilstand in groei heeft tot gevolg dat er meer en meer oudere leden zullen uitstromen en de 

vereniging zal krimpen. Om dit tegen te gaan, zullen wij het als onze taak zien om de continuïteit van Rota 

Carolina te bevorderen. 

 

Ten eerste willen wij dit bereiken door volop in te zetten op de werving van nieuwe leden. Aanwas van 

onderaf is belangrijk voor het langdurig succes van Rota Carolina als gezonde studievereniging en precies 

zo willen wij onze mooie pleitvereniging ook houden. Het is daarom essentieel om de vereniging naar 

buiten toe te presenteren als een aantrekkelijke en laagdrempelige studievereniging, die voor een ieder is 

weggelegd die liefde heeft voor het (burgerlijk) recht en voor mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-

vaardigheid. Essentieel hierbij is het opnieuw vergroten van de zichtbaarheid van de vereniging aan de 

studenten van alle jaarlagen. Deze vergroting van de zichtbaarheid realiseren wij door  meer college-

praatjes, flyersessies en extra evenementen buiten de reguliere activiteiten van Rota Carolina om, te orga-

niseren. 

 

Laagdrempeligheid is daarbij het tweede kernpunt van ons beleid. In ons beleid zullen wij ervoor zorgen 

dat potentiële, nieuwe én bestaande leden zo min mogelijk drempels ervaren om betrokken te raken bij 

Rota Carolina, op de pleitavond, op activiteiten en in de commissies. Hiervoor zullen wij onder andere de 

casusindeling op de pleitavond op de schop gooien, een ander aanmeldsysteem hanteren, een nieuwe Mar-

ketingcommissie opzetten, de sollicitatieprocedure aanpassen en een grotere sfeer van verbondenheid wil-

len uitdragen. Onderdeel van die sfeer van betrokkenheid is het verbinden van oudere en jongere leden op 

de pleitavond; dat houdt tevens in een aanpassing van het bestaande casusmodel. 

 

Ten derde is voor de continuïteit van de vereniging niet alleen het aantal leden en dier betrokkenheid van 

belang, maar ook het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling van die leden. Die bevordering houdt in 

dat er meer getraind gaat worden op retorische vaardigheden en dit impliceert een grotere participatie van 

de Pleittrainingscommissie op de pleitavond en eerder genoemde extra evenementen. De nieuwe Marke-

tingcommissie moet hierbij helpen: een nieuw project met nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor an-

der talent en interessegebied. Net als vorig jaar laten we de strakke tweedeling in pleitcasus daarbij los om 

leden van elkaar te laten leren. 

 

De pleitavonden zijn in het afgelopen jaar goed bezocht. Door te werken met eerder vermelde beleids-

maatregelen willen wij de participatie op en het bezoek aan de pleitavond stimuleren en vergroten, om zo 

tot een nóg grotere, betrokken kern van leden te komen. Deelname in commissies is daarom van groot 

belang. Voor alles wat hier beschreven is, geldt hetzelfde tweeledige doel als vorig jaar: continuïteit en 

kwaliteit. 

 

Tot slot komt al het voorgaande samen in het wedstrijdbeleid. Dit blijft van groot belang om leden kennis 

te laten maken met de praktijk van het pleiten. Het is de taak van het bestuur, in bijzonder van de vice-

voorzitter, om de juiste combinatie van wedstrijd(niveau) en pleiter te spotten, zodoende iedereen koppe-

lend aan een wedstrijd die hem of haar past. 
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III – COVID-19 
In de afgelopen anderhalf jaar heeft COVID-19 een behoorlijke impact gehad op Rota Carolina. Aanko-

mend jaar verwachten wij dat deze uitdaging weliswaar naar de achtergrond verdwijnt, maar onvermijde-

lijk niet uit het te voeren beleid. Wij streven ernaar zoveel mogelijk activiteiten fysiek te organiseren en 

zo min mogelijk online. Wij zullen optimaal gebruik maken van de toegestane kaders en manoeuvreer-

ruimte om activiteiten verantwoord vorm te geven. 

 

Omdat het coronavirus op zijn retour lijkt in Nederland, steeds meer mag en steeds meer mensen volledig 

gevaccineerd worden, zullen wij streven naar terugkeer naar activiteiten ‘zoals vanouds’. Dat brengt een 

grotere eigen verantwoordelijkheid voor leden met zich mee, voor hun eigen en voor elkaars veiligheid. 

De Nederlandse vaccinatiestrategie biedt hiervoor afdoende mogelijkheid en ons redelijk vermoeden is 

dat onze leden daar zoveel mogelijk gebruik van maken. Bij het nemen van afdoende maatregelen hoort 

ook dat wij niet zullen gaan werken met testverplichtingen of ‘Testen voor Toegang’-constructies, omdat 

wij verwachten dat de anderhalve meter vanzelf zal worden losgelaten in het hoger onderwijs. 

 

Dit neemt echter niet weg dat wij te allen tijde de geldende (basis)maatregelen van de Nederlandse over-

heid blijven respecteren en handhaven gedurende activiteiten van Rota Carolina. Wij zullen daarnaast 

leden blijven aansporen om van de beschikbare middelen, specifiek vaccins, gebruik te blijven maken en 

wij zullen het aanmeldsysteem blijven hanteren (Hoofdstuk VIII). Wanneer er onverhoopt toch nieuwe 

beperkingen (of lockdowns) worden opgelegd, zullen wij om de continuïteit te waarborgen wederom over-

stappen op online activiteiten, voor zover fysieke activiteiten niet meer binnen de toegestane kaders pas-

sen. 

IV – Lidmaatschap 
Voor alle rechtenstudenten 

Het lidmaatschap van Pleitgenootschap Rota Carolina is en blijft toegankelijk voor alle rechten- en dub-

belstudiestudenten aan de Radboud Universiteit. Dit betekent dat iedereen tot onze vereniging mag toe-

treden, voor zover diegene bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid staat ingeschreven als bachelor- of mas-

terstudent. 

 

Geen toelatingseisen 

Aan het lidmaatschap zullen wij geen nadere toelatingseisen stellen. Wij achten dit niet nodig, aangezien 

wij Rota Carolina een vereniging willen laten zijn waarin leden zichzelf kunnen profileren en kunnen 

groeien. Kernoverweging hierbij is de laagdrempeligheid die wij komend jaar hoog in het vaandel zullen 

hebben staan. Het past niet bij dit voornemen om enig ander vereiste dan inschrijving aan de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid op te leggen. 

 

Contributie 

De jaarlijkse contributie, de financiële verplichting verbonden aan het lidmaatschap op enig moment ge-

durende het jaar, bedroeg de afgelopen jaren telkens vijftien euro. Gelet op de financiële positie van Rota 

Carolina achten wij het niet nodig om aan de Algemene ledenvergadering een verhoging van dit bedrag 

voor te leggen. Tevens ligt een verlaging ook niet in de rede. Daarom zullen wij de contributie voor 

2021/2022 handhaven op vijftien euro. Conform het Huishoudelijk reglement zullen wij de contributie-

plicht niet handhaven van leden die zich hebben uitgeschreven vóór 11 oktober 2021 (binnen 40 dagen).  
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V – Werven en stimuleren van leden 
Door de COVID-19-situatie is er afgelopen jaar een gat ontstaan in de ledenwerving. Komend jaar willen 

wij dit gat dichten. Dat betekent dat we extra moeten inzetten op (kwalitatieve en kwantitatieve) leden-

werving en het vergroten van betrokkenheid bij bestaande leden. De kern van ons wervings- en stimule-

ringsbeleid is het ledenwelzijn. Een goede sfeer binnen de vereniging, gedurende activiteiten, en daarnaast 

informatievoorziening via de WhatsAppkanalen en toegankelijkheid, zijn cruciaal voor het realiseren van 

laagdrempeligheid en betrokkenheid. 

 

Enthousiasmeren van leden 

Ondanks het grote aantal leden, is maar een beperkt deel van hen actief bij de vereniging. Afgelopen jaar 

was de opkomst bij activiteiten redelijk tot goed en er is een hechte kern. Wij streven ernaar dit jaar een 

nog mooiere opkomst te realiseren. 

 

Ten eerste blijven wij gebruik maken van de WhatsAppgroepen voor de informatievoorziening. Activitei-

ten zullen ruimschoots van tevoren worden medegedeeld, evenals het onderwerp. Tevens worden activi-

teiten vermeld op de website, in de nieuwsbrief en de agenda. Ten tweede zullen wij ernaar streven alle 

aanwezigen op een activiteit te spreken en een welkome sfeer te creëren. Het onderhouden van goed per-

soonlijk contact biedt een stabiele sociale basis en laagdrempeliger instap in (een activiteit van) de ver-

eniging. Ten derde zullen wij leden enthousiast proberen te maken voor commissiewerk. Hier komen we 

zo op terug. Ten vierde willen wij onder de leden de waarde benadrukken van actief lidmaatschap en de 

mogelijkheden tot profilering die dit biedt, bijvoorbeeld wanneer de vereniging een gastspreker verwel-

komt of op bezoek gaat bij een bevriend advocatenkantoor. 

 

Stimuleren deelname commissies 

Commissielidmaatschap is niet alleen goed voor de vereniging, maar ook voor de persoonlijke groei en 

ontwikkeling van leden. Om eenmaal aangetrokken leden actief en betrokken te maken en te houden, 

willen wij in de maand november een commissie-‘speeddate’-sessie houden, die erop gericht zijn om leden 

kennis te laten maken met de commissies en hierover face-to-face vragen te stellen. Behulpzaam bij het 

enthousiasmeren van zowel nieuwe als bestaande leden is wederom de Marketingcommissie, die ook de 

andere commissies tentoon kan stellen aan de buitenwereld middels de sociale media. Daarnaast willen 

wij een activiteit neerzetten voor commissieleden om hen gedurende het jaar blijk van waardering te geven 

voor de moeite die zij in de vereniging tot dan al hebben gestopt en nog bereid zijn te stoppen. Deze 

commissieactiviteit is tevens bedoeld om teambuilding tussen de commissieleden en de bestuursleden te 

stimuleren. Tot slot zien wij het als onze taak om talent en potentie te spotten en hiervoor leden te enthou-

siasmeren voor commissielidmaatschap, om zo leden te stimuleren hun eigen groeimogelijkheden tot 

waarheid te verheffen. 

 

Over de opzet van en sollicitatieprocedure voor commissies leest u meer in Hoofdstuk VII. 

 

Werven van leden 

Wat betreft de ledenwerving zijn wij voornemens om de zichtbaarheid van Rota Carolina te vergroten. 

Het ligt hierbij voor de hand om in ieder geval gebruik te maken van de traditionele middelen, zoals 

collegepraatjes in het begin van het jaar, gevolgd door flyersessies na afloop van dat college of als alter-

natief op dit praatje. Wij willen de vereniging presenteren bij alle privaatrechtelijke vakken die worden 

aangeboden in de bachelor. Daarnaast willen wij extra doordeweekse pleittrainingen organiseren. Een 

ander voornemen is om ‘stands’ op te zetten in de pauze in de hal van het Grotiusgebouw en zo mensen 
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actief aan te spreken en te enthousiasmeren om kennis te maken met Rota Carolina. Zo bereiken wij niet 

alleen eerstejaars, maar vergroten wij het bereik naar alle rechtenstudenten. Ook voor de in Hoofdstuk VII 

genoemde Marketingcommissie is een taak weggelegd in het ontwikkelen van een beleid waarmee meer 

studenten kunnen worden bereikt. 

 

Geïnspireerd door de Algemene ledenvergadering zien wij er reden toe om aankomend jaar ons inschrijf-

beleid te verbreden en om mensen te enthousiasmeren om direct lid te worden van onze pleitvereniging. 

De mogelijkheden en voordelen die zulk beleid biedt, wegen volgens ons op tegen de nadelen van een 

passief ledenbestand en dragen bij aan het vergroten van de continuïteit van de vereniging. 

VI – Online 
Website 

Hoewel wij verwachten en hopen dat COVID-19 tot een kleine rol gereduceerd zal worden, zien wij het 

belang van online profilering des te meer in. We moeten daarom goed gebruik maken van de website en 

de kwaliteit van de website waarborgen. Afgelopen jaar is er gewerkt met een aanmeldsysteem via de 

website, niet alleen voor activiteiten maar ook voor de reguliere pleitavond. We blijven het aanmeldsys-

teem voor de pleitavond gebruiken. Zodoende krijgen wij een goed beeld van de opkomst van leden en 

kunnen wij, indien nog nodig, een maximum aantal bezoekers stellen, al naar gelang de capaciteit van de 

ruimte(n) als gevolg van de regels die de Radboud Universiteit stelt aan het gebruik ervan. Verder zullen 

wij de agenda op de website up-to-date houden omwille van een volledige informatievoorziening, zodat 

het voor iedereen duidelijk is welke activiteiten wanneer zullen plaatsvinden. 

 

De kwaliteit moet zich niet alleen naar buiten toe uiten, maar moet ook intern gewaarborgd zijn. Daarom 

gaan wij op zoek naar alternatieven voor de huidige software WordPress. De afgelopen jaren heeft het 

programma te wensen overgelaten wat betreft stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid en is hierin niet ver-

beterd. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de digitale veiligheid en wij achten dit niet wenselijk. Wij zullen 

daarom komend jaar actief alternatieven gaan verkennen en indien mogelijk overstappen. 

 

Sociale media 

Het bereik van de sociale mediakanalen is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Het belang van sociale 

media als communicatiekanalen wordt daarmee bevestigd. Met name het Instagramprofiel ‘@rotacaro-

lina’ is hard gegroeid. De Facebookpagina is daarnaast op zijn retour, maar blijft een belangrijk middel. 

Wij zullen daarom aankomend jaar meer focus leggen op Instagram en de Marketingcommissie zal hier-

voor een huisstijl ontwikkelen, om de vereniging een professionelere uitstraling te geven op de sociale 

media. Professionaliteit is dan ook wederom het doel van de sociale media. De focus zal komen te liggen 

op kwalitatief volgen en niet kwantitatief: niet de hoeveelheid volgers, maar de aard van hen die wij volgen 

komt voorop te staan om een zo groot mogelijk rendement aan betrokkenheid te behalen, zonder daarbij 

(potentiële) geïnteresseerden uit het oog te verliezen. 

 

De secretaris zal na afloop van activiteiten foto’s uploaden op de website op de nieuwspagina en in het 

fotoalbum; de vicevoorzitter zal zorgdragen voor verslaglegging op de sociale media. Ons voornemen 

voor aankomend jaar is om de kanalen nog levendiger te maken dan ze al waren. De Marketingcommissie 

gaat hierbij een sleutelrol spelen met het maken van meer posts, ‘stories’ en berichten. 

Daarnaast zetten wij de goede trend voort en blazen wij verder nieuw leven in LinkedIn in. Wij geloven 

dat LinkedIn een geschikt medium is om Rota Carolina als serieuze partner te verkopen aan de buitenwe-

reld en om leden dichter bij het groeiende netwerk van Rota-alumni en andere professionals te brengen in 
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de ‘Pleitgenootschap Rota Carolina | Leden en reünisten’-groep. Wij zijn voornemens om belangrijke 

activiteiten, zoals interessante gastsprekers, lunchlezingen, kantoorbezoeken, de NPW en andere formele 

activiteiten, een plek te geven op de LinkedInpagina. 

 

Zoals al vermeld blijven de groepsomschrijvingen op WhatsApp de primaire vindplaats van de agenda die 

maandelijks zal worden geüpdatet. Mededelingen en aankondigingen vanuit het bestuur of commissies 

zullen worden geplaatst in de Mededelingen-app. 

 

Nieuwsbrief 

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

mende activiteiten, nieuws en informatie over onze sponsoren. De alumni zullen conform HR minimaal 

eenmaal per jaar een nieuwsupdate ontvangen. 

 

Privacyverklaring 

Om beter te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een privacyverklaring op-

gesteld. Bij inschrijving gaat een nieuw lid akkoord met de privacyverklaring zoals deze op de site te 

vinden is. Wijzigingen van de privacyverklaring zullen worden medegedeeld aan de leden. 

In het kader van het vergoten van duidelijkheid zijn wij voornemens een aantal wijzigingen door te voeren 

in de privacyverklaring voor 2021/2022. Deze wijzigingen zijn uitsluitend gedaan om de praktijk van 

voorgaande besturen te codificeren, met name als het gaat om het delen van gegevens van derden. De 

wijzigingen brengen nadrukkelijk geen beleidsveranderingen van het bestuur mee. De wijzigingen zijn 

doorgevoerd met het oog op recente ontwikkelingen rondom servers gestationeerd buiten de EU in ver-

band met de AVG. Daarnaast beogen deze wijzigingen de transparantie te vergroten. Leden en alumni 

hebben op de wijze een beter inzicht in de verwerking van hun persoonsgegevens door Rota Carolina. 

VII – Commissies 
Dit jaar telt Rota Carolina vijf reguliere commissies: de Formele, de Informele, de Pleittrainings-, de 

NPW- en de Marketingcommissie. Voor de inhoud van deze commissies verwijzen wij naar de kopjes hier 

beneden. We bespreken eerst de opzet en de sollicitatieprocedure. 

 

Voor deze commissies hanteren wij, met uitzondering van de Pleittrainingscommissie, een opzet van com-

missieleden en commissaris. De commissaris leidt en plant de vergaderingen van de commissie, stelt de 

agenda op en communiceert met het bestuur. Voor deze commissies houden wij sollicitatiegesprekken in 

de eerste collegeweek van het eerste semester en na afloop van de NPW. De leden worden hiervan op de 

hoogte gebracht via de mail of WhatsApp. Daarnaast zijn wij voornemens om na afloop van het eerste 

semester tussentijdse evaluatiegesprekken te houden met alle commissieleden. Voor de commissies waar-

van dan niet alle plekken vervuld zijn, houden wij een extra sollicitatieronde aan het begin van het tweede 

semester om ook nieuwe leden een goede kans te geven om hun enthousiasme en groeipotentie tot uiting 

te brengen. Wij zullen in elke ronde vragen dat kandidaten in hun mail een korte motivatie schetsen van 

300 tot 400 woorden. Daarnaast wordt van de kandidaat-commissarissen gevraagd dat zij hun cv bijvoe-

gen. Voor commissieleden verheffen wij het experiment van het vorige bestuur tot regel en stappen wij af 

van de cv-plicht. Voor de commissieleden achten wij dit een te hoge drempel. 
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Formele commissie 

De inhoud van de pleitavonden voorbereiden zal de hoofdtaak blijven van de Formele commissie. Dit 

omvat mede het verzorgen van de casus op pleitavonden en pleittrainingen en het beheren van het casus-

bestand. Ons streven is het om aankomend jaar een commissie samen te stellen die aan de gouden stan-

daard van de voorgaande twee jaren kan blijven voldoen. Komend jaar zal de nadruk worden gelegd op 

het ‘meetrekken’ van leden in het niveau van de casus en het vervagen van niveauverschillen tussen casus. 

De casus worden daarnaast komend jaar korter, zodat minder tijd verloren gaat aan het lezen van de casus 

en op de pleitavond meer tijd en aandacht kan worden geschonken aan de retorische elementen van het 

pleidooi. Wanneer er een wedstrijd in het verschiet ligt, zal ernaar gestreefd worden de casus te laten 

aansluiten op het karakter en niveau van de wedstrijd. 

 

Daarnaast kan aan de commissie de taak worden gegeven om een formele activiteit te organiseren, zoals 

een lunchlezing of juridisch bezoek. 

 

De Formele commissie is een uitgelezen manier voor leden om hun juridische kennis te laten groeien en 

om te leren nadenken over vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken. Wij streven naar een commissie 

van zes leden. 

 

Informele commissie 

De hoofdtaak van de Informele commissie is het versterken van het verenigingsgevoel bij de leden. Dit 

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

del staat. De vorige commissie heeft een knap staaltje kunst- en vliegwerk verricht met online activiteiten. 

Komend jaar wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk fysieke activiteiten te organiseren en niet meer 

terug te gaan naar online. 

 

De Informele commissie is een laagdrempelige commissie om organisatorische en creatieve vaardigheden 

te ontwikkelen en te groeien als verbinder en groepspersoon. In de afgelopen jaren is het daarnaast duide-

lijk geworden dat de commissie gedurende een activiteit nooit een teveel aan handen kan hebben. Wij 

streven daarom naar een commissie van minimaal vijf leden. 

 

Pleittrainingscommissie 

De Pleittrainingscommissie heeft als kerntaak deelnemers van wedstrijden voorbereiden voor de wedstrij-

den waaraan zij deelnemen. Dit zullen zij doen aan de hand van een draaiboek dat daarvoor is opgesteld. 

Daarnaast zal van de commissie dit jaar een grote(re) zichtbaarheid op de pleitavond en andere evenemen-

ten gericht op pleitvaardigheid worden verwacht, om te assisteren bij het geven van degelijke feedback 

aan en het begeleiden van de deelnemers. 

 

Met terugblik op afgelopen jaren en gelet op de feedback die door de Pleittrainingscommissies is gegeven, 

is ook dit jaar ervoor gekozen om géén commissaris aan te stellen, maar deze functie te verenigen in de 

persoon van de vicevoorzitter. Niet is gebleken wat een aparte commissaris voor deze commissie zou 

toevoegen, behalve minder administratieve belasting voor het bestuur. Het nadeel van een commissaris 

als extra bestuurslaag, te weten de overlap tussen de figuur van de commissaris en het coördinerend be-

stuurslid, weegt daarentegen zwaarder. Ook is niet gebleken dat het niet aanstellen van een commissaris 

leidt tot verminderde groeimogelijkheden voor de leden. De inhoudelijke taak van de commissie kan even-

eens worden vervuld en de bijbehorende groeimogelijkheden kunnen worden genoten door de commis-

sieleden, in samenwerking met de vicevoorzitter. De dubbele rol van de vicevoorzitter als coördinerend 
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bestuurslid en commissaris doet geenszins af aan de expertise van de individuele commissieleden en be-

knot de commissieleden niet in het presenteren daarvan. Wij streven naar een commissie van vijf leden. 

 

NPW-commissie 

De NPW-commissie zal tot aan de NPW op zaterdag 30 oktober 2021 doorgaan in dezelfde samenstelling. 

De sollicitatierondes voor de NPW zullen plaatsvinden tegelijkertijd met de sollicitaties voor de andere 

commissies. De nieuwe NPW-commissie die de vierde editie in 2022 zal verzorgen, zal pas aantreden ná 

de wedstrijd in oktober 2021. Wel wordt er van de nieuwe commissieleden verwacht dat zij als vrijwilliger 

deelnemen aan de organisatie van de NPW in oktober 2021. 

 

De commissie kenmerkt zich door de uitgebreide organisatie en taakverdeling tussen de commissieleden. 

Organisatorische en communicatieve vaardigheden ontwikkelen is dan ook de groeimogelijkheid die deze 

commissie te bieden heeft. Daarnaast biedt de commissie een uitgebreide kijk in het reilen en zeilen achter 

een grote pleitwedstrijd. De eerste drie NPW-commissies draaien of hebben gedraaid op een stabiel aantal 

van vijf commissieleden. Dit aantal is dan ook het streven voor de vierde commissie. 

 

Marketingcommissie 

Rota Carolina is een zichzelf respecterende studievereniging van enig formaat en daarbij, vinden wij, hoort 

een commissie die zich richt op de (online) promotie en profilering van onze mooie vereniging. Daarnaast 

is in de afgelopen jaren gebleken dat de online profilering van de vereniging een zware belasting is voor 

het bestuur, hoewel deze taak wel aan gewicht blijft winnen als gevolg van digitalisering die alleen maar 

in een stroomversnelling is gekomen door de COVID-19-situatie. Aankomend jaar gaan wij daarom ex-

perimenteren met een nieuwe commissie, te weten de Marketingcommissie. 

 

De taak van de commissie zal drieledig zijn. De commissie zal zich richten op het ontwikkelen van een 

online huisstijl voor de vereniging, het creëren van een volgbeleid voor de sociale media en het vergroten 

van de digitale zichtbaarheid van Rota Carolina op deze sociale media. 

 

Het instellen van de commissie past in het algemene beleid van groeimogelijkheden en laagdrempeligheid. 

Door een nieuwe commissie aan te bieden waarvoor geen juridische kennis vereist is en die andere vaar-

digheden prikkelt dan de reeds bestaande commissies doen, bieden wij nieuwe groeimogelijkheden voor 

leden die zich herkennen in de taakstelling van de commissie. Het motto achter deze commissie is dan 

ook ‘Laat geen talent onbenut’. Wij streven aanvankelijk naar een kleine commissie van drie leden. 

VIII – Pleitavonden 
Algemeen 

De organisatie van pleitavonden blijft aankomend jaar ook weer de kerntaak van het bestuur van de ver-

eniging. Aankomend jaar willen wij ons blijven focussen op de kwaliteit van pleiten van de leden. Hier-

voor willen wij regelmatig gasten uitnodigen voor de pleitavond en deze laten plaatsnemen in de oefen-

rechtbank. Hierdoor zullen onze leden niet alleen feedback ontvangen van het bestuur of de Pleittrainings-

commissie, maar ook van ervaren (praktijk)juristen. 

 

Aankomend jaar willen wij vaker een scheiding realiseren tussen aanvankelijk ervaren en minder ervaren 

pleiters. Dit onderscheid laten we vervagen gedurende het jaar. Ook zal het klassieke onderscheid in pleit-

casus (het ‘Privaat A’- en het ‘Burgerlijk I’-niveau) vaker worden losgelaten, om meer te kunnen focussen 
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op vermenging tussen leden en meer ruimte te laten voor retorica en pleitvaardigheid, zodat iedereen ge-

lijke kansen krijgt om een kwalitatief goed pleidooi neer te zetten. Naarmate het jaar vordert, zullen de 

casus moeilijker worden. 

 

Daarnaast zijn wij dit jaar voornemens om meer pleitavonden aan te bieden buiten de reguliere maandag-

avonden. Het streven ligt op minimaal één extra pleitavond c.q. pleittraining overdag op een doordeweekse 

dag rondom de vakken Rota Carolina, Rota Administrativa en Rota Criminalis. Deze avonden staan open 

voor zowel leden als niet-leden en dienen tevens een profileringsdoel: het vergroten van de zichtbaarheid 

en aantrekkingskracht van onze vereniging. 

 

Rechtsgebieden 

Rota Carolina blijft zich als civielrechtelijk pleitgenootschap inzetten op pleitvaardigheid, met nadruk op 

het burgerlijk recht en specifiek op het vermogensrecht. Dat neemt niet weg dat wij hier en daar uitstapjes 

naar andere, minder aanwezige (privaatrechtelijke) rechtsgebieden willen maken, zoals het ondernemings-

recht dat dit jaar een grotere rol gaat krijgen. Ook zullen pleitavonden meer in het teken komen te staan 

van daarop volgende wedstrijden, qua moeilijkheid en qua rechtsgebied, om niet alleen de deelnemers, 

maar iedere bezoeker een gevoel mee te geven van het karakter van een pleitwedstrijd. 

 

Gastsprekers 

Zoals afgelopen jaren in toenemende mate is gebeurd, zullen wij docenten van de sectie Burgerlijk recht 

en andere interessante gastsprekers uitnodigen om op de pleitavond korte lezingen te verzorgen. Docenten 

kijken op een andere manier naar het pleiten en het recht dan leden. Hun feedback kan dan ook bijzonder 

nuttig en waardevol zijn voor iedereen. De casus zullen zoveel mogelijk aansluiten op het door de gast-

sprekers aangedragen onderwerp. 

 

Dit jaar opnieuw zijn advocatenkantoren enorm enthousiast om via de pleitavond in aanraking te komen 

met de leden. Terwijl dit wederzijds een interessante sponsormogelijkheid is en blijft, is het voor leden 

des te waardevoller om langs deze laagdrempelige en eenvoudige weg in contact te komen met mensen 

uit de beroepspraktijk. Wij zullen bezoek aan dit soort pleitavonden komend jaar dan ook veelvuldig sti-

muleren. 

 

Wij streven ernaar om het aantal gastsprekers in de loop van het jaar te laten toenemen. In het eerste 

semester mikken wij op één gast per twee à drie pleitavonden. In het tweede semester zal het streven 

liggen op minstens één gast per twee pleitavonden. 

 

Aanmelden voor de pleitavond 

Afgelopen jaar is er geëxperimenteerd met een verplichte aanmelding voor de pleitavond in verband met 

de COVID-19-situatie. Aankomend jaar houden wij als uitgangspunt het aanmeldsysteem erin. Hoewel 

wij verwachten dat COVID-19 geen (grote) impact meer gaat hebben op ons beleid, kiezen wij voor be-

houd van het aanmeldsysteem. Hiervoor hebben wij een aantal redenen: 

 

Ten eerste heeft het aanmeldsysteem een voorspellende functie. Het aanmeldsysteem verschaft aan het 

bestuur een goede indicatie vooraf van de opkomst op de pleitavond en helpt het bestuur bij het inrichten 

van de pleitavond. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het indelen in groepjes en het niet overschrij-

den van de toegestane groepsgrootte in een ruimte, die ook zonder anderhalvemeterregel geldt. 
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Ten tweede heeft het aanmeldsysteem een analytische functie. Het aanmeldsysteem verschaft aan het be-

stuur duidelijkheid over het verloop van de pleitavonden en is behulpzaam bij de administratie en de ver-

antwoording aan de ALV achteraf. 

 

Ten derde heeft het aanmeldsysteem een tracerende functie. Ondanks hoopvolle verwachtingen, kunnen 

wij niet uitsluiten dat lokale COVID-19-uitbraken zich blijven aandienen en daarmee het verenigingsleven 

parten blijven spelen. Om bij te dragen aan de preventie hiervan en desnoods aan het bron- en contacton-

derzoek, nemen wij ons deel van de verantwoordelijkheid door de aanwezigheid van leden (vooraf) te 

registreren. 

 

Wij formuleren het aanmeldsysteem als uitgangspunt. Wij verwachten dat dit, gelet op de ervaring van 

afgelopen jaar, voor de leden geen problemen zal opleveren. De drempel die daarmee eventueel wordt 

opgeworpen, achten wij om bovenstaande redenen gerechtvaardigd. Omdat ons beleid echter in het teken 

staat van laagdrempeligheid, willen wij losse en spontane inloop op de pleitavond alsnog toestaan, zowel 

van leden als niet-leden. In dat geval zullen wij bij binnenkomst van diegene, of, indien niet mogelijk, 

wanneer een geschikt moment zich aandient, de aanwezigheid van die persoon registreren om alsnog de 

tweede en derde functie van het aanmeldsysteem te waarborgen. 

 

Het aanmelden zal via de website verlopen. Leden worden hiervan op de hoogte gesteld in de Mededelin-

gen-app en via de nieuwsbrief. 

 

Eerste pleitavond 

De eerste pleitavond staat dit jaar gepland op maandag 13 september 2021, oftewel het begin van de 

tweede collegeweek van 2021/2022. Hiervoor is gekozen om met name nieuw geïnteresseerden een rus-

tige start in het academisch jaar te gunnen en om voldoende voorbereidingstijd te hebben. 

 

Wij gaan uit van een druk bezochte eerste pleitavond. Om de nieuwe studenten kennis te laten maken met 

zowel de vereniging als het pleiten op een laagdrempelige manier, hebben wij gekozen voor een andere 

opzet dan de reguliere pleitavond. Dit jaar gaan wij een natuurrechtbank organiseren waarin, indien de 

COVID-19-maatregelen dit toelaten, bezoekers in kleine, gemengde groepjes aan de slag gaan met een-

voudige casus van één alinea, die zij bepleiten op grond van rechtsgevoel en niet op privaatrechtelijke 

kennis. 

 

Wij willen de avond opdelen in twee helften. In de eerste helft zullen wij Pleitgenootschap Rota Carolina 

introduceren aan de nieuwe gasten en zullen wij een korte pleittraining geven, die gericht is op beginnende 

rechtenstudenten en beginnende pleiters. Daarna zullen wij de mini-casus uitdelen en zullen mensen in 

tien minuten tijd hun plan van aanpak bespreken. In de tweede helft van de pleitavond zullen de korte 

casus worden bepleit op basis van rechtsgevoel. Pleitvaardigheid en spreektechniek staan hierbij voorop. 

De opzet is zodanig dat iedere bezoeker aan de beurt komt. 

 

We streven ernaar om iedereen die de pleitavond voor het eerst bezoekt, te spreken over zijn ervaringen 

en graag houden wij na de pleitavond actief contact met deze bezoekers om ervoor te zorgen dat diegenen 

zullen blijven terugkomen. Dit zullen wij onder andere doen door hen na de eerste pleitavond nogmaals 

te benaderen en ervaringen uit te wisselen. Ook zullen wij hen vol enthousiasme vertellen over wat Rota 

Carolina te bieden heeft, zoals de waarde van commissielidmaatschap. Verder zullen wij hen actief uitno-

digen voor de afsluitende borrel, zodat zij het complete beeld van Rota Carolina krijgen. 
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IX – Wedstrijdbeleid 
Na de winst van NPW afgelopen jaar blijven we inzetten op het winnen van pleitwedstrijden. De verwach-

ting is dat alle wedstrijden aankomend jaar fysieke doorgang zullen vinden. 

 

Pleitwedstrijden 

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

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

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

genoteerd, zodat leden en het bestuur kunnen inschatten of de wedstrijd past bij de betreffende leden. 

Leden kunnen hun interesse om deel te nemen aan een bepaalde wedstrijd doorgeven aan het bestuur. De 

lijst zal worden bijgehouden. 

 

Voorvereisten 

Deelname aan wedstrijden is in beginsel voor iedereen mogelijk. De moeilijkheidsgraad van wedstrijden 

verschilt. Hierom zijn sommige wedstrijden beter geschikt voor deelnemers met meer pleitervaring en 

sommige wedstrijden beter geschikt voor deelnemers met minder pleitervaring. We streven ernaar om de 

deelnemers zo goed mogelijk met de wedstrijden te laten matchen. Dit zal altijd in samenspraak gaan. 

Indien in samenspraak met het bestuur geconcludeerd wordt dat een lid wil deelnemen aan een wedstrijd 

van hoog niveau, wordt van de minder ervaren deelnemer verwacht dat hij of zij zich inzet om op dit hoog 

niveau te komen. Voor de Nationale Pleitmarathon (NPM) geldt dat leden die willen deelnemen verder 

gevorderd moeten zijn in hun studie, omdat de NPM een zeer grote kennis van het burgerlijk recht eist. 

 

Voorrondes 

Hoewel het de afgelopen jaren niet is voorgekomen, houden wij de mogelijkheid van voorrondes in stand. 

Indien het aantal aanmeldingen voor een wedstrijd groter is dan het aantal aan Rota Carolina toebedeelde 

plekken, zullen voorrondes onder de kandidaat-deelnemers worden gehouden. Voor de beoordeling van 

de voorrondes willen wij een onafhankelijke, derde partij hierbij betrekken, bijvoorbeeld een hoogleraar 

of een docent Burgerlijk recht. Hiermee zal de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de voorronde 

gewaarborgd zijn. Mocht dit niet lukken, dan zullen de voorrondes worden beoordeeld door (een afvaar-

diging van) de Pleittrainingscommissie en het bestuur. Ook dan zullen wij er alles aan doen om de onaf-

hankelijkheid en onpartijdigheid van de voorronde te waarborgen. De beoordeling van deze voorrondes 

zal gebaseerd zijn op het niveau van de kandidaat-deelnemers en de desbetreffende wedstrijd en de opzet 

van die wedstrijd. 

 

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. Wij zijn daarom voor-

nemens ons in te zetten voor het vergoeden van alle (noodzakelijke) reiskosten die ten behoeve van een 

wedstrijddeelname worden gemaakt en volgen daarmee de lijn die door voorgaande besturen is ingezet. 

X – Informele activiteiten 
Afgelopen jaar heeft de Informele commissie veel lof verdiend met de organisatie en – vaak – improvisatie 

van online activiteiten. Informele activiteiten dragen bij aan de band tussen leden en de vereniging en het 

verenigingsgevoel onder de leden, en dragen zo bij aan een toegankelijke sfeer van laagdrempeligheid. 

Dit streven wij na met de informele activiteiten. Voor de Informele commissie verwijzen wij naar Hoofd-

stuk VII. 
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In het eerste semester streven wij naar drie informele activiteiten. De Informele commissie zal twee acti-

viteiten voor haar rekening nemen in november en december, waaronder het traditionele kerstdiner. Daar-

naast zijn wij voornemens om in september een activiteit neer te zetten die erop gericht is om met name 

nieuwe leden en geïnteresseerden te enthousiasmeren voor Rota Carolina. Dit maakt een vierde informele 

activiteit. Omdat deze erg vroeg in het jaar plaatsvindt en om niet de commissie te overbelasten, neemt 

het bestuur de organisatie op zich en draagt deze over aan de commissie. 

 

In het tweede semester zal de Informele commissie drie informele activiteiten voor haar rekening nemen. 

Komend jaar zullen er géén lustrumactiviteiten meer plaatsvinden. 

XI – Nijmeegse Pleitwedstrijd 
Afgelopen jaar heeft de tweede editie van onze eigen Nijmeegse Pleitwedstrijd (NPW) plaatsgevonden. 

Deze is gewonnen door een team van Rota Carolina zelf. Net als de eerste editie was de tweede editie, 

zelfs online, een enorm succes. Pleitverenigingen uit het hele land hebben enthousiast deelgenomen en de 

wedstrijd werd goed gewaardeerd door de vakjuryleden, te weten advocaten, rechters, hoogleraren, do-

centen Burgerlijk recht en andere professionele juristen. De pleiters hebben zich zelfs digitaal van hun 

beste kant laten zien en het niveau lag wederom hoog. De lat voor de derde editie is gelegd. 

 

Planning 

De NPW zal worden georganiseerd door de NPW-commissie 2020/2021 die door het vorige bestuur is 

aangesteld en tot en met de dag van de wedstrijd in dezelfde samenstelling doorgaat. De leden van de 

nieuwe NPW-commissie zullen als vrijwilliger dienst doen op de wedstrijddag zelf en zullen daarna star-

ten met de organisatie van de vierde editie in 2022. Wij verwijzen voor de NPW-commissie naar Hoofd-

stuk VII van dit beleidsplan. 

 

Wederom is bewust ervoor gekozen om de NPW vroeg in het collegejaar te laten plaatsvinden in verband 

met de drukke planning van wedstrijden in het tweede semester. Om het aantal wedstrijden beter te sprei-

den over het collegejaar, kiezen wij ervoor om de NPW te laten plaatsvinden op zaterdag 30 oktober 2021. 

Dit heeft als gevolg dat leden in het eerste jaar van de bachelorfase niet (goed) kunnen deelnemen aan de 

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

de NPW al bij voorbaat niet is weggelegd voor hen. 

 

Niettegenstaande de situatie rondom COVID-19 in het afgelopen collegejaar, zijn wij erop gebrand de 

NPW dit jaar fysiek te laten plaatsvinden. Hierbij zullen de dan geldende regels in acht worden genomen. 

Mocht het onmogelijk blijken om de wedstrijd fysiek te organiseren op de voormelde datum, zullen wij 

de wedstrijd uitstellen tot een gunstiger tijdstip en hierbij rekening houden met de planning van het colle-

gejaar. 

XII – Huishoudelijk reglement 
Tijdens de ALV van 14 september 2020 is het Huishoudelijk reglement (HR) aangenomen en is sindsdien 

van kracht. Het doel ervan is om de gang van zaken binnen de vereniging duidelijk te hebben. Aankomend 

jaar zullen wij als bestuur de regels van het HR als vanzelfsprekend handhaven. 

 

Wel willen wij aan de ALV twee wijzigingen voorleggen. De eerste wijziging betreft artikel 5, tweede lid. 

Hoewel de huidige bepaling een concrete invulling geeft aan het betrekken van alumni bij de vereniging, 
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is het cumulatieve effect van het uitnodigen van alumni voor het kerstdiner financieel niet houdbaar, te 

meer nu het alumnibestand blijft groeien. Wij willen daarom deze zinsnede vervangen door een streven 

om alumni te betrekken bij de vereniging. 

 

De tweede wijziging betreft codificatie van de gang van stemming tijdens een ALV. Artikel 8, tweede lid 

bepaalt al dat in beginsel per acclamatie gestemd wordt. De statuten bepalen in artikel 13.5 dat over zaken 

mondeling wordt gestemd en over personen schriftelijk. Wij willen verduidelijken dat over de benoeming 

van bestuursleden op voordracht van het bestuur per acclamatie wordt gestemd en de benoeming van de 

leden van de kascommissie schriftelijk geschiedt. Voor deze wijzigingen zijn wij voornemens om een HR-

wijziging voor te leggen aan de ALV. 

XIII – Vertrouwenspersoon 
Rota Carolina is een gerespecteerde studievereniging met een groot ledenaantal. Hoewel wij er trots op 

zijn dat onze vereniging vooralsnog vrij is van serieuze, grensoverschrijdende incidenten, vinden wij dat 

Rota Carolina als studievereniging met aanzien moet beschikken over een vertrouwenspersoon. Komend 

jaar gaan wij dan ook aangrijpen als gelegenheid om hiermee te starten bij wijze van ‘pilot’. Het instellen 

van deze pilot is proactief en niet reactief van aard. 

 

De opzet van de vertrouwenspersoon zien wij als volgt. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk lid 

van Pleitgenootschap Rota Carolina, (schriftelijk) gekozen door de Algemene ledenvergadering. De ver-

trouwenspersoon is dus geen bestuurslid. De vertrouwenspersoon treedt na een jaar af en is terstond her-

kiesbaar. Interesse in de functie van vertrouwenspersoon wordt kenbaar gemaakt tijdens of in aanloop 

naar de ALV. Er is géén cv en motivatiebrief vereist. Vanaf de benoeming heeft de vertrouwenspersoon 

als hoofdtaak het bieden van een luisterend oor met vertrouwelijkheid voor hen die mogelijk slachtoffer 

zijn grensoverschrijdend (seksueel) gedrag of zich onveilig voelen binnen de vereniging. De rol van de 

vertrouwenspersoon is daarbij trapsgewijs naar de aard en omvang van de situatie: 

 

Primair biedt de vertrouwenspersoon dus een luisterend oor met vertrouwelijkheid van communicatie, 

een uitlaatklep voor degene die toenadering met de vertrouwenspersoon zoekt. 

 

Secundair werkt de vertrouwenspersoon, met goedkeuring en medewerking van de persoon in kwestie, 

aan een informele oplossing tussen de betrokken personen. Indien de persoon in kwestie hiervoor toestem-

ming geeft, wordt het bestuur in kennis gesteld van de procedure. Voor het bestuur geldt eveneens ver-

trouwelijkheid. 

 

Tertiair kan de vertrouwenspersoon, met toestemming van de persoon in kwestie, indien de situatie 

daarom vraagt, het bestuur adviseren om degene die grensoverschrijdend gedrag vertoont, te sanctioneren. 

Het bestuur is niet gebonden aan dit advies, beslist zelf en verantwoordt zich aan de ALV over de genomen 

maatregel(en). 

 

Wij hebben ervoor gekozen om de vertrouwenspersoon niet gepaard te laten gaan met een geschreven 

gedragscode. Ook willen wij niet doen aan ongeschreven mores. Het is volgens ons aan een ieder die 

betrokken is bij Rota Carolina om zelf aan te voelen waar een grens overschreden wordt. Wij benadrukken 

dat de vertrouwenspersoon voor onze vereniging een pilot is. Over een jaar zullen wij de pilot evalueren 

en bij succes zullen wij voorstellen, of onze opvolgers aanraden, om de vertrouwenspersoon ter codificatie 

in het HR voor te leggen aan de ALV. 
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XIV – Kascommissie 
Statutair is bepaald 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 kascom-

missie kan na onderzoek aan de Algemene ledenvergadering adviseren om het bestuur decharge te verle-

nen. De procedure omtrent het aanstellen van de kascommissie en haar precieze taken zijn te vinden in 

het Huishoudelijk reglement. 

XV – Statutenwijziging 
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (‘WBTR’) van kracht geworden. Deze wet 

houdt een aantal belangrijke wijzigingen in, ook voor Rota Carolina. Ten eerste bevat de WBTR een 

regeling voor tegenstrijdig persoonlijk belang van bestuurders en een uitbreiding van de faillissements-

aansprakelijkheid. Daarnaast verplicht de WBTR het bestuur om zich te richten naar het belang van de 

vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Tevens geeft de WBTR de mogelijkheid 

om een raad van commissarissen of een ‘one-tier-board’ in te stellen, en om de stemverhouding in het 

bestuur statutair te wijzigen. Het ligt ons inziens niet in de rede dat dit alles vergaande consequenties gaat 

opleveren voor Rota Carolina of voor haar besturen, aangezien veel van deze maatregelen hetzij al als 

vanzelfsprekend werden aangenomen door het bestuur en de controlefunctie van de ALV, hetzij als niet 

wenselijk worden beschouwd. 

 

Wel van impact is de verplichting van de belet- en ontstentenisregeling. De statuten moeten voorschriften 

bevatten omtrent de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het bestuur voor-

lopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Op dit moment bevatten de 

statuten van Pleitgenootschap Rota Carolina niet zulk een regeling. Hoewel de statuten pas over vijf jaar 

moeten zijn aangepast aan de WBTR, ligt het naar ons oordeel, het advies van de Beschermlieden inge-

wonnen hebbende, in de rede om hierin proactief te zijn. Wij zijn voornemens om op later moment een 

statutenwijziging voor te leggen aan het College van Beschermlieden en de ALV.  
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XVI – Begroting 
(…). 


