Er zijn verschillende (notarieel-)juridische commissies en samenwerkings
verbanden waar (kandidaat-)notarissen in deelnemen. In Notariaat Magazine
vertellen ze hierover.
notaris en meer

wie
waar

Simone Evers (28), kandidaat-notaris
Bestuur Vereniging van Jonge Kandidaat-Notarissen (JoKaNoBo)
Ring Midden-Nederland

‘Je bent zo jong als je jezelf voelt’
‘Gezelligheid, dat is het belangrijkste
ingrediënt tijdens onze bijeenkomsten. Een keer in de twee maanden
organiseren wij in Midden-Nederland
een activiteit. Zo hebben we het
afgelopen jaar in de zomer over de
Utrechtse grachten gevaren en in
november een wijnproeverij gehouden.
Het is heerlijk om op een ongedwongen
manier met vakgenoten te kunnen
praten. Daarnaast hebben wij dit jaar
ook voor het eerst iets inhoudelijks
georganiseerd: een workshop over
(werk)druk en (werk)-stress en hoe
daar mee om te gaan. Dit deden
wij samen met de JoKaNoBo van
Gelderland. Vereiste is wel dat het
een onderwerp is waar al onze leden
wat aan hebben. Of je nu in het familierecht, ondernemingsrecht of op
de onroerendgoedsectie werkt.
Het onderwerp van de workshop
hebben we bedacht samen met onze
Gelderse collega’s. Het was toeval dat
de Commissie kandidaat-notarissen
van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met hetzelfde thema
bezig was.’
‘Ik weet niet hoe lang de JoKaNoBo’s
van andere ringen bestaan, maar die
van Midden-Nederland is opgericht in
2005. Bij de beroepsopleiding wordt
de mogelijkheid om lid te worden van
JoKaNoBo wel genoemd en er zijn
kantoren die hun nieuwe kandidaatnotarissen automatisch opgeven,
maar we missen nog een groot deel
van de kandidaten in onze ring.
En dat is jammer. Wij hebben nu zo’n
48 leden. En in alleen Utrecht zitten al
158 kandidaat-notarissen! Daar is dus
nog wel wat werk te verrichten. We
denken eraan om volgend jaar aan te
sluiten bij de ringvergaderingen.
Op die manier maken we de JoKaNoBo
bekend bij de kandidaat-notarissen
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in onze ring. Iedereen mag lid worden.
Niet alleen twintigers. Dat is een misverstand. Je bent zo jong als je jezelf
voelt. We willen het onderlinge contact
bevorderen en dáár hoort iedereen bij.’
‘Zelf ben ik al sinds 2014 lid. Toen werd
ik aangenomen bij Hermans & Schuttevaer Notarissen en dat is een van de
kantoren die nieuwe kandidaat-notarissen meteen opgeeft bij JoKaNoBo.
Sinds begin 2018 zit ik in het bestuur,
samen met nog twee kandidaat-notarissen uit de ring. We komen twee keer
per jaar samen. De eerste keer bepalen
wij meteen voor het hele jaar wanneer
de bijeenkomsten zijn. Wanneer doen
we alleen een borrel en wanneer doen
we meer? Voor volgend jaar gaan we
nog nadenken over de frequentie
van de inhoudelijke bijeenkomsten.
Wij denken aan twee keer per jaar:
een keer alleen met ring MiddenNederland en een keer in samenwerking met met een andere ring. Contact
met andere ringen hebben wij nu
eigenlijk te weinig. Iedereen opereert
individueel. Daar kunnen we best eens
naar kijken. Misschien kunnen we
elkaar wel versterken.’
‘Ik zit graag in het bestuur van
de JoKaNoBo. Ik ben secretaris en
onderhoud daarom ook veel contact
met de leden. Dit doe ik via e-mail en
social media. Vroeger ging ik alleen
naar de bijeenkomsten voor de gezelligheid, nu begint de voorpret al bij
het organiseren.’

Leden van verschillende JoKaNoBo’s
(van links naar rechts): Simone Evers
(Utrecht/Midden-Nederland), Lieke
Hettema (Rotterdam), Sandra Bonnema
(Gelderland), Hanna Bartlema (Utrecht/
Midden-Nederland) en Iris Smit
(’s-Gravenhage) (zittend vooraan).
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