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Dhr. Neumann geeft voorgaand aan de vergadering de volgende toelichting:

G-A-A-P wordt opgericht om de continuïteit van het Advocaten Automatisering Pakket (AAP) veilig te
stellen en om de mogelijkheid te scheppen dat meerdere dienstenleveranciers deze software-as-a-service
kunnen gaan leveren. Daartoe zal Neumann de exploitatie- en eigendomsrechten van het ontwerp en de
programmacode van AAP tegen een symbolisch bedrag per 1 juli 2012 overdragen aan de vereniging,
terwijl het auteursrecht jaarlijks aan hem vergoed zal worden door de vereniging. Neumann's bedrijf
SNAPA zal AAP zoals nu de komende 5 jaar blijven exploiteren, onderhouden en ondersteunen. E.e.a. zal
geregeld worden in een tweetal contracten die na oprichting van de vereniging zullen worden opgesteld en
ter goedkeuring aan de eerste algemene ledenvergadering zullen worden voorgelegd.

Jan Tegenbosch, kandidaat voorzitter, opent de vergadering.

Hij behandelt kort de concept-statuten (na te lezen op www.g-a-a-p.nl). Met name licht hij toe dat het
lidmaatschap op persoonlijke titel is en dat in de toekomst, naarmate de ledenkring groeit en de waarde
van de rechten toenemen, entreegeld zal worden geheven en bij beëindiging exitbedragen zullen worden
uitgekeerd.

De vergadering wordt geschorst om schriftelijk te stemmen. Joop Achterstraat neemt 2 ingestuurde en 9
ter plekke ingeleverde stembiljetten in ontvangst. Na telling en hertelling blijkt 1 blanco stem op de
voorzitter en 1 blanco stem op de secretaris/penningmeester te zijn uitgebracht en 10 stemmen op Jan
Tegenbosch als voorzitter en 9 stemmen op Stephan Neumann als secretaris/penningmeester. Waarmee
zij zijn benoemd.

Jan Tegenbosch hervat de vergadering als voorzitter. Er volgt eerst een rondvraag waarbij o.m. aspecten
van de te maken contracten aan de orde komen. Gilles Beydals biedt aan met de voorzitter de contracten
met Dhr. Neumann als huidige eigenaar van alle rechten samen te stellen. Dit aanbod wordt onder dank
aanvaard.

De voorzitter stelt voor dat het lidmaatschap 12 Euro per jaar excl. BTW zal gaan bedragen. De
vergadering gaat akkoord. Dhr. Neumann stelt voor om per 1 juli 2012 voor de leden/abonnees de kosten
van het lidmaatschap uit de abonneegelden te voldoen, te innen en af te dragen zodat voor de huidige
abonnees feitelijk niets verandert. Contributie van leden die geen (betaald) abonnement hebben wordt
jaarlijks geïncasseerd. De vergadering gaat akkoord.

De voorzitter stelt voor om de eerste algemene ledenvergadering te houden op donderdag 28 juni 2012 in
de namiddag, alwaar de (nog op te stellen agenda) de beginbalans, de voorgenomen contracten en
exploitatiegunningen, het aftreden van de oprichtende bestuurders (waarvan Dhr. Neumann wegens
belangenverstrengeling niet herkiesbaar zal zijn) en schriftelijke stemming op de nieuwe bestuurders aan
de orde zullen komen. De vergadering gaat akkoord.

De voorzitter sluit de vergadering onder dank aan de leden voor de opkomst.


