
JAARVERSLAG G-A-A-P 2012

Het jaar 2012 is het oprichtingsjaar van de Gebruikersvereniging Advocaten Automatisering Pakket.

Op 20 april 2012 vond de oprichtingsvergadering plaats te Amsterdam en zijn Jan Tegenbosch en
Stephan Neumann gekozen tot voorzitter respectievelijk secretaris/penningmeester. Op 24 april 2012 is
de oprichtingsakte gepasseerd bij de notaris te Helmond en op 26 juni 2012 vond de eerste Algemene
Ledenvergadering plaats, waarbij het oprichtingsbestuur unaniem is verkozen tot bestuur van de
vereniging in dezelfde bestuursfuncties.

G-A-A-P is 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 is met Neumann overeengekomen de exploitatie-
en eigendomsrechten van het ontwerp en de programmacode van AAP tegen een symbolisch bedrag
per 1 juli 2012 over te dragen aan de vereniging, terwijl het auteursrecht jaarlijks aan hem vergoed zal
worden door (de leden van) de vereniging.

Neumann's bedrijf SNAPA zal AAP zoals nu de komende 5 jaar blijven exploiteren, onderhouden en
ondersteunen. E.e.a. is geregeld in een tweetal contracten die na oprichting van de vereniging zijn
opgesteld en door de eerste algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd en gezamenlijk met
Neumann ondertekend.

Ook is een exploitatievergunning verleend aan de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer Amsterdam t.b.v.
maximaal 50 studenten, die op een aparte server (g-a-a-p.net) met AAP kunnen werken als waren zij
advocaat.

Op deze server worden ook 'oefenkantoren' beschikbaar gesteld t.b.v. cursisten van de LSSO cursus
Juridisch Secretaresse. Dat waren er tot 31-12-2012 ongeveer 70, terwijl we dit jaar nu al op 61 zitten.
Joop Achterstraat, uitgever van de cursus en lid van G-A-A-P, zal tijdens de rondvraag nog wat
opmerken hierover.

Bij de oprichting had de vereniging 62 leden. Per 31 december 2012 telde de vereniging 91 leden. Deze
gestage groei van het aantal gebruikers van het programma stemt tot grote tevredenheid.

Voor wat betreft de activiteiten van de vereniging kan worden gemeld dat door leden in samenwerking
met de exploitanten van AAP continu wordt gewerkt aan verbetering van ons pakket. Daarnaast wordt
door het bestuur contact onderhouden met andere partijen die op het gebied van automatisering voor de
advocatuur werkzaam zijn en invloed hebben op de praktijk van de leden.

Daarbij is met name de rol van de Raad voor Rechtsbijstand van belang omdat deze organisatie er
jammer genoeg blijk van geeft niet bereid te zijn tot overleg en samenwerking om de steeds verder
gaande digitalisering glad te doen verlopen. Ook in 2013 zal gezocht worden naar wegen om de
toevoegpraktijk -en met name Mijn RvR- op soepele wijze in te bedden in AAP.

Verder is er in september 2012 actie ondernomen richting de mailservers van Versatel en Zonnet omdat
email van de Gebruikersvereniging Advocaten Automatisering Pakket en van SNAAP op basis van het IP
adres werd tegengehouden door hun servers.

Ook in de toekomst zal op andere terreinen daar waar nodig door het bestuur actie genomen worden om
de belangen van AAP en de vereniging zo goed mogelijk te behartigen.

Namens Het Bestuur

Jan Tegenbosch, Voorzitter
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KAS/
BANKBOEK

uit in lening s neumann
Notariskosten 24-4-2012 € 324,00 € 324,00
KvK jaarheffing 27-4-2012 € 24,08 € 24,08
Kvk uittreksel 20-6-2012 € 11,00 € 11,00
Contributie 1-7-2012 € 124,00 -€ 124,00
Contributie 1-8-2012 € 64,00 -€ 64,00
Contributie 1-9-2012 € 67,00 -€ 67,00
Contributie 1-10-2012 € 80,00 -€ 80,00
Reiskosten hr. Neumann 9-10-2012 € 36,80 € 36,80
Contributie 1-11-2012 € 70,00 -€ 60,88
Contributie 1-12-2012 € 70,00
Totaal 2012 € 395,88 € 475,00 0

BALANS 31-12-2012

Saldo bank € 79,12
Eigen vermogen € 79,12

Gecontroleerd en geaccordeerd door de ad-hoc kascommissie 3 juni 2013:

Mr. Janssen

De heer Achtterstraat

De leden verlenen het bestuur decharge.


