
 
 
 
 
 

Convocatie voor de voorjaarsvergadering van de NVvA op 16 juni 2022 
 

 
Zeer gewaardeerd lid,  
 
Graag nodig ik u hierbij uit voor de voorjaarsvergadering van de NVvA die plaatsvindt op 16 juni 2022 in de 
Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht. Deze vergadering bestaat uit een algemene ledenvergadering (ALV) en 
een wetenschappelijke vergadering.  
 
Tijdens het wetenschappelijke gedeelte zullen mr. Erik Verweij, mr. Gerard ’t Hart en mr. Babette Blaisse ons 
bijpraten over de actuele jurisprudentie.  
 
Het programma voor de voorjaarsvergadering treft u hieronder aan. 

 

I. AGENDA NAJAARSVERGADERING 

 
13:30 uur:   Ontvangst  
 
14:00 uur:   ALV 

i. Opening door de voorzitter en terugblik, prof. mr. Jan-Michiel Hebly; 

ii. Mededelingen/ingekomen stukken; 

iii. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van de NVvA 

d.d. 24 juni 2021 (bijlage 1); 

iv. Rekening en verantwoording over 2021 (en décharge) zal plaatsvinden tijdens de 

najaarsvergadering;  

v. Herbenoeming van de heren J. Terpstra en M. Rauws in de kascommissie; 

vi. Afscheid bestuursleden Jan Michiel Hebly, Meriam de Koning en Christian van 

Seeters. Hun (maximale) termijn zit erop; benoeming nieuwe bestuursleden: 

Matanja Pinto, Walter Engelhart en Tjinta Terlien. Voordracht Petra Heemskerk 

als voorzitter.  

vii. W.v.t.t.k; 

viii. Rondvraag; 

ix. Sluiting. 

 
14:30 uur:  Wetenschappelijk deel  
 
14:30 uur:  Opening door Petra Heemskerk  
 
14:35 uur:  Actualiteiten Europese jurisprudentie aanbestedingsrecht: mr. Erik Verweij, advocaat bij 

Stibbe 
 

15:00 uur:  Pauze  
 
15:30 uur:  Actualiteiten nationale jurisprudentie aanbestedingsrecht: mr. Gerard ’t Hart, Head of 

Legal bij Boskalis 
 
15:55 uur:  Actualiteiten adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts: mr. Babette Blaisse, 

advocaat bij Pot Jonker Advocaten 
 
16:20 uur:  Vragenrondje en afsluiting  
 
16:35  uur  Borrel  
 
18:00 uur:  Einde  



 

II. AANMELDEN  

 
U kunt zich aanmelden voor de najaarsvergadering op 16 november 2022 via deze link. Deelname is gratis voor 
leden van de NVvA. Wanneer u zich aanmeldt, dan gaan wij ervan uit dat u ook daadwerkelijk aanwezig zult zijn. 
Mocht dat onverhoopt toch niet lukken, wilt u mij dat dan tijdig laten weten via info@aanbestedingsrecht.org zodat 
wij de gemaakte reserveringen zo nodig kunnen aanpassen?  
 
Ik hoop u op 16 juni a.s. te mogen begroeten!  
 
Hartelijke groet,  
namens het bestuur van de NVvA,  
 

 
 
Vanessa Jasarevic, secretaris 
  

https://aanbestedingsrecht.org/bijeenkomsten/voorjaarsvergadering-nvva-16-juni-2022/aanmelden/


Bijlage 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept-notulen van het huishoudelijk deel van de voorjaarsvergadering van de NVvA 
Datum:  24 juni 2021 van 15:01 – 15:37 uur  
Locatie: online via GoToWebinar 
Voorzitter: Prof. mr. Jan-Michiel Hebly, voorzitter bestuur NVvA 
Aanwezig: Zie presentielijst 
 
 
1. Opening  
De voorzitter opent het huishoudelijke deel van de voorjaarsvergadering om 15:01 uur. 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Er zijn geen bijzondere ingekomen stukken. De voorzitter deelt mee dat het bestuur heeft besloten 
om de viering van het lustrumjaar in verband met Covid-19 over te slaan en de festiviteiten plaats 
te laten vinden in het volgende lustrumjaar (2025).  
 
3. Goedkeuring en vaststelling notulen najaarsvergadering 26 november 2020 
De voorzitter neemt de concept-notulen van 26 november 2020 pagina voor pagina door en vraagt 
de aanwezige leden of zij naar aanleiding daarvan opmerkingen hebben. Bij agendapunt 3 wordt 
het jaartal veranderd van 2020 naar 2019. Verder zijn er geen opmerkingen. De notulen worden 
goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Afscheid van de bestuursleden Elisabetta Manunza en Matthijs Mutsaers 

De voorzitter geeft aan dat bestuurslid prof. mr. Elisabetta Manunza helaas is verhinderd en dat 
het afscheid van prof. mr. Manunza zal plaatsvinden tijdens de najaarsvergadering. De voorzitter 
spreekt mr. Matthijs Mutsaers toe en bedankt hem voor zijn inzet als secretaris.  

5. Voordracht nieuwe bestuursleden 

De algemene ledenvergadering wordt verzocht in te stemmen met de voordracht van drie nieuwe 
bestuursleden, namelijk: mr. Gerard ’t Hart (Boskalis, algemeen bestuurslid), mr. Desirée van 
Laerhoven (Bizob, algemeen bestuurslid) en mr. Vanessa Jasarevic (Nysingh advocaten-
notarissen, secretaris). De aanwezigen hebben geen bezwaren kenbaar gemaakt. Daarmee 
worden de nieuwe bestuursleden benoemd. 

6. Voordracht prof. mr. Elisabetta Manunza als lid van de Raad van Advies 

De algemene ledenvergadering wordt verzocht in te stemmen met de voordracht van prof mr. 
Elisabetta Manunza als lid van de RvA. De aanwezigen hebben geen bezwaren en prof. mr. 
Manunza wordt met ingang van 24 juni 2021 lid van de RvA.   
 
7. Rekening en verantwoording van het bestuur over 2020 
 
Mr. Van Laerhoven licht de jaarrekening toe namens de penningmeester die verhinderd is. Zij 
benadrukt dat de jaarrekening een positief resultaat laat zien met een prima groei van het eigen 
vermogen. Mr. Van Laerhoven licht een aantal opvallende kostenposten toe, zoals de kosten in 



verband met de uitreiking van de scriptieprijs en kosten die zijn gemaakt in verband met het 
ontwerp van de nieuwe website en de nieuwe huisstijl.  
 
8. Verslag Kascommissie  
Namens de Kascommissie geeft de heer Terpstra aan dat de Kascommissie alle stukken heeft 
gecontroleerd en dat de commissie heeft vastgesteld dat de stukken een getrouw en juist beeld 
geven van de financiële situatie van de vereniging en van de stichting. De Kascommissie geeft een 
positief advies.  
 
9. Décharge van het bestuur over het in 2020 gevoerde beleid 
De voorzitter vraagt de aanwezige leden om, indien zij bezwaren hebben tegen het verlenen van 
décharge van het bestuur, dit aan te geven via de chat. Er zijn geen bezwaren binnengekomen.  
De aanwezige leden verlenen het bestuur derhalve décharge over het in 2020 gevoerde beleid.  
 
10. Herbenoeming van de heer J. Terpstra in de Kascommissie 
 
De voorzitter stelt voor om de heer Terpstra opnieuw voor een jaar te benoemen in de 
Kascommissie. De aanwezige leden hebben daartegen geen bezwaar. De heer Terpstra wordt 
daarom herbenoemd als lid van de Kascommissie. 
 
De voorzitter stelt voor om tijdens de najaarsvergadering te bekijken of de heer Rauws 
herbenoemd zal worden als lid van de kascommissie. Indien dit niet het geval is, zal een nieuw 
kascommissielid worden benoemd.  
 
11. Jaarrede van de voorzitter 
 
De voorzitter staat in zijn jaarrede stil bij het bijzondere jaar 2020, waarbij hij eveneens stilstaat bij 
de inbreukprocedure van de Europese Commissie tegen Nederland over de aanbestedingsplicht 
van woningcorporaties. 
  
12. Presentatie nieuwe huisstijl 
 
Mr. ’t Hart presenteert de nieuwe website en de nieuwe huisstijl aan de aanwezige leden.  
 
13. Jong NVvA 
 
Karlijn de Groes licht het initiatief “Jong NVvA” toe. Verdere informatie over bijeenkomsten van 
Jong NVvA zal volgen.  
 
14. Vragen en w.v.t.t.k. 
 
De deelnemers hebben geen vragen.  
 
15. Afsluiting 

 
De voorzitter sluit het huishoudelijke deel van deze najaarsvergadering om 15:37 uur. Aansluitend 
vindt de wetenschappelijke vergadering plaats.  
 
 


