Verslag van de algemene ledenvergadering van de NVVS op 6 oktober
2017 te Mechelen
Huishoudelijk deel van de vergadering
1. Opening en vaststelling van de agenda
Voorzitter Rinus Otte opent, na een woord van welkom door de adjunct-directeur van Kazerne Dossin, het huishoudelijk gedeelte van de vergadering.
2. Notulen ALV 2016
De notulen worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de notulist.
3. Financieel verslag en ledenaantal
De secretaris (bij afwezigheid van de penningmeester) maakt melding van het verwachte
saldo van de vereniging na aftrek van kosten (vooral de factuur van de uitgever) en na
inning van de automatische incasso van de contributie. Het saldo zal ongeveer € 4900,belopen. Gemeld wordt dat de vereniging 171 geregistreerde leden heeft; 120 leden hebben
hun contributie voor dit jaar betaald. De leden die nog niet betaald hebben worden vriendelijk opgeroepen dit alsnog te doen.
4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Simmelink en De Vries, stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dat voorstel wordt gevolgd.
5. Benoeming kascommissie 2018
De heren Haverkate en Nan stellen zich verkiesbaar. Dit aanbod wordt door de vereniging
in dank aanvaard.
6. Periodiek aftreden bestuursleden.
De bestuursleden Bart Spriet en François Kristen treden af. Deze bestuursleden stellen zich
herkiesbaar. Zij worden bij acclamatie herkozen.
7. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de jaarvergadering 2018 zal worden gehouden op vrijdag 5
oktober 2018 op een nader bekend te maken locatie in Utrecht. De jaarvergadering van
2019 zal op de eerste vrijdag van oktober van dat jaar plaatsvinden in Leuven. Het thema
van het inhoudelijke deel van die jaarvergadering zal worden gewijd aan de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken. De beoogde preadviseurs worden op korte termijn aangezocht.
8. Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.
Beraadslaging over het preadvies ‘Terrorisme: een analyse van het Belgische en Nederlandse materieel strafrecht’

Na een inleiding door de preadviseurs, mede naar aanleiding van de interventie van de
studentreferent Max de Vries (Universiteit van Tilburg), een gedachtewisseling plaats. Na
afloop is er een receptie.

