
Jaarverslag 2013 gebruikersvereniging advocaten automatisering pakket

Door Stephan Neumann zijn noodzakelijke wijzigingen aangebracht in verband met de invoering per 1
oktober 2013 van het nieuwe BTW tarief van 21%. In het programma kunnen door middel van het
centraal beschikbaar stellen van een nieuwe code bedragen/uren tegen het juiste tarief worden
afgerekend.

Verder is vooruitlopend op de eindresultaten van de moeizame verlopende RvR samenwerking door
Stephan Neumann in 2013 een koppeling met MijnRvR gebouwd, de in het vorige jaarverslag genoemde
knip/plak methode. Deze was vanaf november via Javascript beschikbaar, vanaf januari 2014 ook via
XML. Daarbij is de wens van de leden dat in MijnRvR ook 'eigen' zaaknummers worden opgenomen en
zoekbaar zijn niet gehonoreerd door de RvR. Het argument was dat er verschillende commissies en
procedures hiervoor moesten worden doorlopen. In AAP is daarom ook het toevoegingnummer als
zoekcriterium in dossiers opgenomen.

Ook kunnen we melden dat een XML koppeling met Word (Pieter Boonstra) gerealiseerd. Met een
speciaal hulpprogramma 'haalaap' kunnen de gegevens lokaal worden opgeslagen en in Word of
Wordperfect modellen worden gebruikt. Dit programma is voor leden gratis beschikbaar.

Tot slot is een XML koppeling met Exact online gerealiseerd, facturen kunnen vanuit AAP in Exact
worden verwerkt. Daarbij worden de posten verdeeld over honorarium, verschotten en voorschotten.

Diverse kantoren zijn in 2013 gesloten. Daar zaten naast pensioneringen en/of ziekte vaak financiële
problemen achter. Daarnaast is de concurrentie erg actief met o.m. glimmende folders. Gelukkig werd
deze uitstroom goedgemaakt door nieuwe instroom, zodat AAP per 1 januari 2014 2 leden meer had
dan 1 januari 2013 toen er 91 leden waren. Nu dus 93.

Dan over de vereniging en onze leden. Er is al genoemd dat financiële problemen ervoor zorgen dat
advocaten hun praktijk staken. Zorgelijk is het dat de bezuinigingen en maatregelen zoals no cure less of
zelfs helemaal geen fee onze inkomsten drastisch verlagen. In tijden van economische zwakte is het
begrijpelijk dat de overheid wil bezuinigen op de gefinancierde rechtshulp, maar, en dan spreek ik in
ieder geval voor mezelf, het wordt wel steeds moeilijker om dat niveau van kwaliteit te leveren waar je
voor wil staan. Ik hoop dat we wat dat betreft niet gedwongen door de bodem heen zakken. Overigens
blijkt dat niet alleen de gefinancierde rechtshulp problemen kent in deze zin. Ook commerciële kantoren
hebben omzetdaling.

Stephan Neumann heeft bij de voorbespreking van de vergadering aangegeven dat onze lasten in
verband met AAP zouden kunnen worden verlaagd. En wel als volgt. Als aan het eind van het jaar het
aantal gebruikers is verdubbeld, kan de abonnementsprijs voor 2015 per advocaat met 30% naar
beneden. Dus een oproep aan een ieder om zoveel mogelijk nieuwe gebruikers voor ons programma te
werven.

Namens het bestuur,

Jan Tegenbosch, voorzitter

Gebruikersvereniging Advocaten Automatisering Pakket financieel jaarverslag 2013

01-01-2013 beginsaldo bank 79,12
15-01-2013 contributie 1.321,32
04-04-2013 afdracht btw -229,00
28-05-2013 jaarvergadering -180,00
26-07-2013 teruggaaf btw 32,00
26-09-2013 afdracht auteursrechten (neumann) -927,27
31-12-2013 eindsaldo 96,17

BALANS
liquide middellen
Saldo bank € 96.17
Saldo spaar € 0.00

eigen vermogen/reserve € 96.17


