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Opening door Hella Vercammen
Welkom allemaal!
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Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 16 juni 2021
Op- en aanmerkingen?
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Algemene stand van zaken Nevoa
1. Waar zijn we als bestuur mee bezig geweest?
2. Enquête 2022 onder de leden.
3. Wat zijn onze focus en acties 2022-2023?
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Onze bestuursmissie is heel simpel:

Nevoa, DE beroepsvereniging voor
ONDERNEMENDE JURISTEN
Iedere ondernemende jurist is aangesloten bij NEVOA
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Punt 3. Stand van zaken
Waar zijn we mee bezig geweest als bestuur?
Missie en visie dag 2022 bestuur en de 2-3-4-5-8- methode
• 8 uur:
– Leuke post plaatsen op LinkedIn
» Geef in één woord wat de NEVOA voor jullie (zou moeten)
beteken(t)(en)
• 5 dagen:
– SLA SRA en dienstverlening evalueren (nog mee bezig)
– Contact met Alexander – Claire – Jeroen voor history t.b.v Storytelling
• 4 weken:
– Missie – Visie – Story maken
– Ledenonderzoek / enquête (gedaan en toelichting door Peter van Raven)
– Nieuw Marketingbureau zoeken:
– Organogram en interne taakverdeling en benoeming en aftreden
– Welkomstpakket en onboarding nieuwe leden
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Punt 3. Stand van zaken
Deel 2. Missie en visie dag 2022 bestuur en de 2-3-4-5-8- methode
• 3 maanden:
– Website Nevoa aanpassen/vernieuwen
– Opleiding: zelf organiseren / samenwerking SRA / inkopen bij andere
organisaties?
– Zichtbaarheid Nevoa vergroten – communicatiemedewerker /
relatiebeheerder inschakelen of regelen met Marketingbuereau?
– Nieuw marketingbureau inhuren: marketing/communicatieplan opstellen
– webdesigner – tekstschrijver - content – nieuwsbrief – LinkedIn
• 2 jaar:
– Ledenbinding verbeteren (meten via enquête)
– Ledengroei (100 leden erbij in 2 jaar?)
– Nieuw (beroeps)opleidingsplan?
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3. Stand van zaken NEVOA: Enquête door: Peter van Raven
Verbinding zoeken begint met luisteren
•
•

Aantal respondenten: 61
Waarom bent u lid van NEVOA?
–
Beroeps(h)erkenning richting arbeidsmarkt en klanten
–
Kwaliteitsstandaard en label richting arbeidsmarkt en klanten
–
Kennisborging door opleidingsplicht

50,9%
49,1%
63,2%

•

Waar zou NEVOA meer aandacht aan moeten besteden?
–
Zichtbaarheid van onze beroepsgroep als alternatief op advocatuur en rechtsbijstandsverzekeraar
74%
–
Modelovereenkomsten ontwikkelen
58%
–
Juridische helpdesk voor vaktechnische vragen leden
42%

•

Wat zou u graag aan de website toegevoegd zien?
–
Opleidingsagenda met inschrijvingsmogelijkheid
–
Modellen en kennis data bank
–
Ledenlijst met kennis en specialisme

81,6%
84,2%
65,8%

Zou u meewerken aan een ledenpagina met foto, naam en zakelijke contactgegevens?
–
Ja

87,8%

Om NEVOA te profileren naar de buitenwereld past de volgende benaming
–
Jurist
–
Bedrijfsjuridisch adviseur

49%
31,4%

•

•

Punt 3. Stand van zaken NEVOA : door Hella Vercammen
Bestuurlijke acties en focus 2022-2023 na enquête
• Nieuwe Nevoa website en social media, content marketing en
communicatie strategie om (Inter) actiever (onderling) te
communiceren met (kandidaat) leden om community en
beroepsidentiteit te versterken;
• PE opleidingsprogramma kritisch bekijken en blijven afstemmen op
behoefte leden;
• Wachtlijst NEVOA beroepsopleiding verkleinen en verbeteren
• PE reglement handhaving strenger om kwaliteit beroepsgroep te
blijven borgen
• Nevoa juristen promoten op (studenten) banenmarkten (later
stadium)
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Punt 3. NEVOA in getallen door Peter van Raven:
•

Het ledenaantal 2022 rond de
- SRA gerelateerd:
- Overige accountantskantoren:
- Onafhankelijke bedrijfsjuridisch adviseurs:

•

NEVOA cursussen georganiseerd in 2021/2022:
- Kringbijeenkomsten 2021-2022
- Webinar Google voor juristen (nov 2021)
- Webinar ICT recht en privacy (juni 2021)

•

Lunchsessies:
– UBO problematiek
– WOA / turboliquidatie

•

Aantal tuchtzaken: 0

248 leden (in 2021: 230)
29,5%
43%
27,5%
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3. Stand van zaken NEVOA
Algemene voorwaarden NEVOA: door Mark van Wouwe
De Algemene Voorwaarden (“AV” uit juli 2018 zijn herzien door leden van Commissie Vaktechniek (Claire Vendel, Savannah
Snellenburg, Tessa Viragh) en voormalig voorzitter van het bestuur (Jeroen Missaar) en twee huidige bestuursleden (Hella Vercammen
en Mark van Wouwe)
De nieuwe AV juni 2022 (NL & EN) worden binnenkort gepubliceerd op het ledendeel van de website van NEVOA
www.nevoa.nl/algemene-voorwaarden
Niet gewijzigde maar wél belangrijke uitgangspunten zijn:
•
NEVOA streeft naar het leveren van kwalitatief goede juridische dienstverlening door haar leden met inachtneming van het
Reglement Beroepsuitoefening: www.nevoa.nl/bedrijfsjuridisch-adviseur/beroepsuitoefening (Art. 4 lid 2 AV)
•
Klachten over de wijze van beroepsuitoefening kunnen door een cliënt/opdrachtgever op grond van het Reglement Klacht- en
Tuchtzaken worden voorgelegd aan het Bestuur en uiteindelijk aan de Raad van Tucht van NEVOA. Dat Reglement is vorig jaar
herzien: www.nevoa.nl/organisatie/klachtbehandeling-en-tuchtcommissie (art. 10 lid 5 AV).
•
Overige geschillen: onderling overleg of Mediation (MfN) en als dat niet lukt naar de rechter (art. 22 lid 2 AV).
Belangrijkste wijzigingen:
•
Regeling over honorarium en periodieke aanpassing / verhoging van uurtarief is aangepast (art. 7 AV).
•
Regeling over het tijdig en onderbouwd indienen van een klacht over verrichte werkzaamheden – op straffe van verval van
rechten – is aangescherpt (art. 10 lid 1 AV). Dit mede n.a.v. een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
ECLI:NL:GHARL:2021:505
•
Regeling over verwerking persoonsgegevens was een bijlage en de aangepaste regeling is nu opgenomen in art. 20 AV.
•
De algehele vervaltermijn is strakker geformuleerd (één jaar na factuurdatum, art. 21 AV).
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4. PE-reglement
Toelichting Ben Schoenmaker
-Wat is gewijzigd
-Aantal punten per categorie
-Tekort / teveel
-Terugkoppeling vanuit NEVOA
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5. Aanpassen stukken n.a.v. klacht tegen NEVOA-lid: door Ben
Schoenmaker

a. Voorstel aanpassen art 9.2 Statuten Nevoa
b. Voorstel aanpassen Reglement Klacht- en Tuchtzaken, met Toelichting
c. Voorstel aanpassen Toelichting Reglement beroepsuitoefening
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6. Verslag Commissie Vaktechniek door: Ankie Biesheuvel
Leden:

Claire Vendel
Savannah Snellenburg
Tessa Viragh
Joachim Eendebak
Peter Raven
Miranda van der Nat
Ankie Biesheuvel

Uitbreiding commissieleden:
Lid worden: 4 – 5 per jaar (online) bijeen
2 PE-punten per vergadering
Geen officieel lid, maar wel bijdragen aan ontwikkeling product? Maak interesse kenbaar met vermelding van
kennisgebied
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6. Verslag Commissie Vaktechniek door: Ankie Biesheuvel
•

Producten / diensten 2021 - 2022:
– Nieuwe Algemene Voorwaarden NEVOA
– Thuiswerkovereenkomst en – protocol
– Lunchsessies:
- WHOA / turboliquidatie
- UBO register

•

Planning 2022:
- Nieuwe lunchsessies:
- Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
- 7 juli van 12.00 uur tot 13.00 uur
- Aanmelden: info@nevoa.nl
- Thuiswerken/thuiswerkovereenkomst
- Voorbereiden op faillissement
- Vervolg sessies UBO-register
- Workshops
- Modellen en overige juridische documenten

•

Samenwerken in MS teams
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7. Financiën
door: Ben Schoenmaker
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7. Financiën
door: Ben Schoenmaker
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7. Financiën
door: Ben Schoenmaker
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8. Benoeming kascommissie
door: Ben Schoenmaker

-

Dian van Horrik
Marit Mulder

-

Reinier-John Koopman als reserve-lid
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9. Wisseling bestuur
voorstel herbenoeming bestuursleden:
•
Ben Schoenmaker
•
Rogier Kersten
Wisseling penningmeester: benoeming Peter Raven

11. Rondvraag
12. Sluiting
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