
NOTULEN VERGADERING G-A-A-P

Datum vergadering: 3 juni 2013

Aanwezig: P. Klokkers, S. Menick (voorzitter Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer Amsterdam
SRBA), A. Pinkster, J. Janssen, S. Neumann (secretaris/penningmeester), J. Tegenbosch
(voorzitter), J. Achterstraat en R. Bakker (uitgever cursus Juridisch secretaresse LSSO)

1. Jaarverslag.
De voorzitter opent de vergadering en leest het jaarverslag voor.

2. Financieel jaarverslag.
De secretaris/penningmeester toont het financieel verslag en licht dit toe. De heren
Janssen en Achterstraat vormen de ad-hoc kas commissie en verlenen kwijting aan het
bestuur.

3. RvR.
De voorzitter licht toe dat er in 2012 diverse pogingen vanuit het bestuur zijn geweest om
tot een samenwerking te komen met de RvR. De secretaris meldt dat hij een bezoek heeft
gebracht aan het hoofd automatisering en een gedetailleerd voorstel aan de project
verantwoordelijke heeft gemailed zonder enige respons of resultaat. Ook kan via een
-omslachtige- knip en plak methode iets in elkaar worden gestoken waarbij we geen
medewerking van de RvR nodig hebben.

A. Pinkster geeft aan dat ze haar contacten wil gebruiken om te pogen de RvR tot
medewerking te bewegen, J.Tegenbosch zal haar hierbij steunen. Samen vormen zij de
commissie 'automatisering met (of zonder) RvR'. Neumann zal ondertussen de knip en
plak methode ontwikkelen, hopelijk een tijdelijke stoplap. (knopje op dossierkaart mijnrvr
is inmiddels gemaakt).

4. Rondvraag.

Janssen stelt voor een bibliotheek van bouwstenen te ontwikkelen die dan voor alle
gebruikers beschikbaar wordt. Hij stelt zich tevens beschikbaar als beheerder en
contactpersoon van de bouwstenen. Menick geeft aan dat de studenten van SRBA een
rol kunnen spelen bij de invoer. Neumann zal e.e.a. zsm technisch mogelijk maken.

Pinkster vraagt hoe andere kantoren onderling hulp verlenen. Klokkers geeft aan dat de
overstap vrijwel geruisloos is verlopen en dat de email dienstverlening van snapa verder
voldeed. Menick wisselt gegevens uit met Pinkster voor de evt. inschakeling van
studenten. Neumann wijst op Hetty van den Bergh, waarover later meer.

Menick beschrijft kort hoe de SRBA AAP in gebruik heeft genomen en er mee werkt.
Klokkers heeft geen opmerkingen anders dan dat hij (als bestuurslid van SRBA) tevreden
is over de implementatie van AAP bij de SRBA.

Achterstraat wil de opleiding Juridisch secretaresse (met gebruik van AAP)
herstructureren en verspreidt een A4. Hierop geven de aanwezige praktijkspecialisten
input. Achterstraat bedankt voor de input en zal e.e.a. uitwerken.

Tegenbosch geeft een technisch probleem aan, dit zal buiten de GV opgelost worden.

Neumann meldt dat hij graag wil dat Hetty van den Bergh, een zeer ervaren administratief
medewerker die als ZZP-er voor een aantal kantoren werkt, benoemd wordt als
(gedeeltelijk betaalde) secretaris van de GV, waarbij haar GV salaris door de exploitant
wordt betaald (=snapa) en haar overige werkzaamheden direct door de opdrachtgevers.
Na veel geharrewar over tarieven en waarbij de zinsnede 'het gaat mij niet om het geld
maar' meermalen viel is besloten dat dit punt op de volgende vergadering op de agenda
zal worden gezet en in stemming zal worden gebracht.

5. De voorzitter sluit de vergadering en men gaat opgewekt aan de borrel.


