STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT

Artikel 1
De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te
Maastricht.
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen van de dag der
oprichting, tien mei negentienhonderd tweeënzeventig. Het verenigingsjaar loopt van
één oktober tot en met dertig september daaropvolgend.
Artikel 3
Het doel van de vereniging is:
a. het behartigen van de belangen van jonge advocaten;
b. het bevorderen van het contact tussen jonge advocaten onderling en van het
contact tussen hen en de overige leden van de Limburgse Balie, bevriende
Balies in binnen- en buitenland, alsmede de zittende en de staande
magistratuur;
c. het bevorderen van een juiste uitoefening van het beroep van advocaat;
d. het stimuleren (en zo nodig organiseren van vormen) van rechtshulp;
e. het bijdragen aan de opleiding van advocaten en advocaat-stagiaires.
Artikel 4
De vereniging tracht haar doel meer in het bijzonder te bereiken door:
a. het geven van informatie over de wijze waarop rechtsbijstand kan worden
verleend;
b. het houden van vergaderingen, lezingen, pleitwedstrijden, excursies, feesten
en dergelijke;
c. het verstrekken van voorlichting en adviezen aan haar leden;
d. het onderhouden van contact met zusterverenigingen in binnen- en buitenland.
Artikel 5
1. De vereniging bestaat uit leden en ereleden.
2. Lid kunnen worden zij, die als advocaat zijn gevestigd in het arrondissement
Limburg alsmede zij die rechterlijk ambtenaar in opleiding zijn in het
arrondissement Limburg indien zij niet als advocaat in het arrondissement zijn
ingeschreven.
3. Het tweede lid geldt niet voor ereleden.
Artikel 6
1. Lid wordt men door aanmelding. Erelid wordt men door besluit van de
algemene vergadering, genomen op voordracht van het bestuur.
2. Advocaten die niet beschikken over een stageverklaring als bedoeld in de

geldende Stageverordening zijn verplicht lid gedurende de tijd dat zij in het
Arrondissement Limburg kantoor houden binnen de grenzen van het voormalige
arrondissement Maastricht (zijnde de gemeenten: Beek, Brunssum,
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht,
Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard- Geleen, Stein,
Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal), zulks met het oog op het
bepaalde in de geldende Stageverordening en het Stagebesluit.
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke of elektronische opzegging aan het bestuur, met dien
verstande dat opzegging van het lidmaatschap door leden die de
stageverklaring nog niet hebben verkregen niet mogelijk is, tenzij zij
kantoor houden buiten de grenzen van het voormalige arrondissement
Maastricht en aldaar lid worden of zijn van de plaatselijke Jonge Balie.
Opzegging door het lid kan alleen tegen het einde van het verenigingsjaar
geschieden.
b. door schriftelijke of elektronische opzegging door het bestuur omdat het lid
langer dan drie maanden, nadat het tot betaling daarvan schriftelijk of
elektronisch is aangemaand, in gebreke is gebleven de verschuldigde
contributie te voldoen;
c. door ontzetting bij besluit van de algemene vergadering op de grond dat
het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
heeft gehandeld, of de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.
d. door verlies van de hoedanigheid van advocaat of die van rechter in
opleiding in het arrondissement Limburg.
2. Het erelidmaatschap eindigt bij besluit van de algemene vergadering.
3. In afwijking van onderdeel d van het eerste lid eindigt het lidmaatschap van
een bestuurslid, die de hoedanigheid van advocaat verliest, niet eerder dan op
de eerstvolgende jaarvergadering.
Artikel 8
1. Het bestuur kan ieder lid schorsen wegens het handelen in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, het op onredelijke wijze
benadelen van de vereniging of wegens wangedrag.
2. Het is het geschorste lid niet toegestaan deel te nemen aan dan wel aanwezig
te zijn bij enige activiteit van de vereniging.
3. De schorsing wordt het lid schriftelijk dan wel elektronisch medegedeeld door
het bestuur.
4. De schorsing duurt uiterlijk voort tot de eerstvolgende algemene vergadering,
alwaar de vergadering besluit tot opheffing van de schorsing dan wel
ontzetting van het lid als bedoeld in artikel 7 onderdeel c.
5. Ieder lid is automatisch geschorst gedurende de periode dat de betrokkene als
advocaat is geschorst.
Artikel 9
1. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
a. contributies van leden;
b. subsidies en donaties;
c. andere baten;
2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld.
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum de contributie uiterlijk
moet zijn voldaan.
4. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in bijzondere
gevallen beslissen dat het door een lid verschuldigde bedrag geheel of
gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd.

5. De contributies zijn voor het volle bedrag verschuldigd, ook in geval het
lidmaatschap slechts een gedeelte van het verenigingsjaar heeft geduurd.
6. Alle op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van het lid dat in
gebreke is gebleven de verschuldigde contributie te voldoen.
7. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden.
Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd en
ontslagen.
2. Enkel leden die niet langer dan zeven jaren in het Europees deel van het
Koninkrijk als advocaat staan ingeschreven, kunnen worden verkozen tot
bestuurslid. Ereleden en rechters in opleiding kunnen niet worden verkozen tot
bestuurslid.
3. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester en
kan uit zijn midden een waarnemend secretaris, waarnemend penningmeester
en waarnemend voorzitter benoemen.
4. In het geval er minder dan drie bestuursleden in functie zijn, is er sprake van
een vacature. In dat geval dient zo spoedig mogelijk in vervanging te worden
voorzien. De overige bestuursleden zijn bevoegd daartoe een algemene
vergadering bijeen te roepen alsmede alle besluiten te nemen die noodzakelijk
zijn voor het voortbestaan van de vereniging.
Artikel 11
1. Alle bestuursleden treden af op de jaarlijks in oktober te houden
jaarvergadering. Zij zijn ten hoogste driemaal herkiesbaar. Het bestuur stelt
voor elke vacature die door het aftreden van een bestuurslid ontstaat,
tenminste één kandidaat. De kandidaatstellingen worden tenminste twee
weken voor de desbetreffende vergadering schriftelijk dan wel elektronisch aan
de leden bekend gemaakt bij de oproeping voor de vergadering.
2. Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering door tenminste
drie andere leden gezamenlijk worden gesteld door schriftelijke of
elektronische aanmelding bij de secretaris.
Artikel 12
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 13
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris.
Artikel 14
De algemene vergadering zal tenminste één maal per jaar bijeenkomen in de maand
oktober. Op deze vergadering wordt onder meer:
a. het jaarverslag uitgebracht door de voorzitter;
b. de rekening en verantwoording afgelegd door de penningmeester, waarna de
vergadering, gehoord het verslag van de kascommissie, beslist omtrent het
verlenen van decharge aan de penningmeester over het in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerde beleid;

c. het aantal bestuursleden vastgesteld en het nieuwe bestuur gekozen;
d. een kascommissie benoemd, bestaande uit tenminste twee leden, op
voordracht van het bestuur, welke commissie na afloop van het alsdan
lopende verenigingsjaar de algemene vergadering zal adviseren over de
goedkeuring van de door de penningmeester afgelegde rekening en
verantwoording;
e. de contributie voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld.
Artikel 15
1. Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping
geschiedt schriftelijk of elektronisch met inachtneming van een
oproepingstermijn van tenminste twee weken.
2. Na schriftelijk of elektronisch verzoek van tenminste drie leden, onder opgave
van de te behandelen punten, moet het bestuur binnen drie weken na
ontvangst van het verzoek een algemene vergadering bijeenroepen.
Artikel 16
1. In de algemene vergadering hebben de leden ieder één stem.
Aan stemmingen kunnen deelnemen stemgerechtigden die persoonlijk ter
vergadering tegenwoordig zijn, alsmede de stemgerechtigden die aan andere
stemgerechtigden schriftelijke volmacht hebben verleend tot het uitbrengen
van hun stem.
2. Stemming over de benoeming van bestuursleden geschiedt schriftelijk tenzij
de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van
stemmen bepaalt of toelaat. Stemming over het ontslag of de schorsing van
bestuursleden geschiedt schriftelijk.
3. Een besluit door de algemene vergadering wordt geacht te zijn genomen
indien de meerderheid van het ter vergadering aanwezige aantal stemmen
zich voor dat besluit heeft verklaard. Indien de eerste stemming niet tot een
besluit leidt, vindt een herstemming plaats tussen de beide personen of
voorstellen die in de eerste stembeurt de meeste stemmen hebben gekregen,
of tussen zoveel meer personen of voorstellen als in aantal stemmen met een
dezer twee gelijk staan. Bij staking van stemmen in geval van herstemming
over een voorstel heeft de voorzitter de beslissende stem. Bij staking van
stemming over de benoeming van bestuursleden beslist het lot.
4. Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten of
ontbinding van de vereniging behoeft tenminste een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering,
waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de stemgerechtigden leden op de
vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden beslist,
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. Indien krachtens de statuten een meerderheid van tenminste
twee/derde van de stemmen van tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is
vereist voor het nemen van een rechtsgeldig besluit, mag deze stemming
slechts plaatsvinden indien de oproeping voor de vergadering het te
behandelen onderwerp vermeldt.
Artikel 17
In geval van ontbinding van de vereniging zal de vereffening geschieden door het
alsdan zittende bestuur. Omtrent de bestemming van het eventueel batig saldo
beslist de algemene vergadering waarin tot ontbinding van de vereniging wordt
besloten.

Artikel 18
In alle gevallen waarin noch de statuten noch het Burgerlijk Wetboek voorzien,
beslist de algemene vergadering.

