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Beleidsplan Dutch Russian Law Association (DRLA) 

I. Bestuurssamenstelling 
- voorzitter: Maxim Ferschtman, strafrechter, rechtbank Midden-Nederland 
- penningmeester: Maria Voskobitova, Program Director Rule of Law Initiative, 

American Bar Association 
- secretaris: Ekaterina Nikonova-Brouwer, advocaat 

 

II. Beloningsbeleid voor het bestuur 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De bestuursleden zullen enkel een vergoeding 
ontvangen voor specifiek voor de vereniging gemaakte onkosten, zoals reiskosten en 
eventuele kleine consumpties tijdens bestuursbijeenkomsten.  

III. De financiële gegevens van de DRLA 

Begroting en Jaarrekening 

De jaarrekening en de jaarlijkse afrekening zijn als volgt geregeld in het oprichtings-
/verenigingsstatuut (zie ook bijlage): 

Boekjaar. Jaarrekening. ----------------------------------------------------------------------------- 
Artikel19. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. ------------------------------- 
2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van---- 
Deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de algemene ledenvergadering op----- 
Grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze ter 
inzage voor de leden op het kantoor van de vereniging. Binnen deze termijn legt de----  
directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of --- 
2:403 BW voor de vereniging gelden. ---------------------------------------------------------------- 
3. De jaarrekening bestaat ten minste uit een balans, een winst- en verliesrekening en een ---- 
toeIichting. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van --- 
één (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.---- 

 

Voor nadere informatie, zie begroting in bijlage. 
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IV. Strategie 
• Statutaire doelstelling 

De vereniging heeft tot doel de standpunten van haar leden te vertegenwoordigen alsmede 
een eerlijke rechtspleging, de rechtsstatelijkheid en de eerbiediging van fundamentele rechten 
in Nederland en de Russische Federatie te bevorderen.  
 

• Werkzaamheden van de instelling 

De vereniging streeft ernaar haar doelen te bereiken door het faciliteren van samenwerking 
tussen Nederlandse en Russische juristen, publicaties, bijeenkomsten, seminars, lezingen en 
stages. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor praktijkjuristen en zij die in een 
juridische functie werkzaam zijn bij een gerecht of universiteit c.q. hogeschool in Nederland 
of Rusland. Niet alleen individuele juristen, maar ook rechtenstudenten kunnen lid worden, 
evenals organisaties van juristen c.q. rechtenstudenten. Hoewel de leden van de vereniging 
over het algemeen Nederlands en/of Russisch spreken, is de voertaal in de vereniging Engels. 
De vereniging is een platform voor alle rechtsgebieden.  

• Afwezigheid van winstoogmerk 

De vereniging heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten zijn bestemd ter financiering van de 
activiteiten van de vereniging en om de kosten en lasten (zie begroting) van de vereniging te 
dragen. 

• Bestemming liquidatiesaldo 

Het liquidatiesaldo, indien aanwezig na het betalen van alle kosten, zal gelijkelijk onder de 
leden van de vereniging worden verdeeld. 

 

V. Beleid 
 
• Te verwachten werkzaamheden van de instelling 

- het organiseren van seminars (zie onderwerpen hieronder),  
- Onderwijs 

§ (gast)colleges door Nederlandse en Russische rechters, officieren van 
justitie, advocaten en academici 

- Ondersteuning bij opleidingen 
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§ Begeleiding en ondersteuning bij utiwselignsprogramma's van 
bachelorrs, masterspriogramma's en promotieonderzoek 

- stages bij rechtbanken, gerechtshoven en advocatenkantoren 
- expertbijeenkomsten rechtsprsl  
- publicaties 

 

• Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling 

De vereniging biedt Nederlandse  en Russische (aankomende) juristen de gelegenheid meer 
over het recht en de beoefening daarvan in de Russische Federatie cq Nederland te weten te 
komen. Kennismaking tussen Russische en Nederlandse vakgenoten en met de wijze waarop 
het recht in beide landen wordt beoefend leidt tot meer begrip voor elkaar en kan leiden tot 
professionele samenwerking. Meer in het algemeen biedt de vereniging de mogelijkheid 
kennis te maken met de internationale aspecten van het recht. Bovendien kan de vereniging 
een aantal leden wellicht de mogelijkheid bieden deel te nemen aan educatieve bijeenkomsten 
in Rusland en in Nederland. 
 

• Stages voor Russische juristen bij rechtbanken, gerechtshoven en advocatenkantoren 
• Themaseminars in Nederland en in Rusland : 

- De rechter als waarborg van de rechtstaat 
- De rechtsvindende/-vormende rol van de rechter in Nederland en Rusland 
- Rol van de advocatuur als waarborg van de rechtstaat in Nederland en Rusland 
- Rol van de wetenschap/onderzoek als waarborg van de rechtstaat in Nederland 

en Rusland 
- De invloed bij maatschappelijke organisaties en media op het functioneren van 

de rechtstaat 
• Studiereizen 

- Bezoeken aan rechtbanken, gerechtshoven, het openbaar ministerie en de 
advocatuur in Nederland, door leden van de vereniging en door andere 
geïnteresseerden die zich daarvoor aanmelden.  

 

 

• Werving van gelden 

De vereniging zal haar inkomsten genereren uit lidmaatschapsbijdragen en subsidies van, met 
name, maar niet uitsluitend, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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• Beschikken over het vermogen van de vereniging 

Alle handelingen ten aanzien van het vermogen van de vereniging dat op de zakelijke 
rekening zal staan, moeten door alle bestuursleden worden goedgekeurd. Het besteden van 
geld van de zakelijke rekening zal alleen met instemming van alle bestuursleden mogen 
plaatsvinden. Dit kan eventueel achter, maar altijd in de maand dat het geld daadwerkelijk 
wordt uitgegeven. Dit wordt ook in de voorwaarden van de zakelijke rekening vastgelegd. 
Ook zal er jaarlijks, conform de staturen van de vereniging, vastgelegd in de notarriele akte 
van oprichting (bijlage), over de jaarrekening verantwoording worden afgelegd door het 
bestuur aan de ledenvergadering (zie artikel van de statuten/oprichtingsakte van de DRLA) 

 

• Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur 

Conform de statuten (zie bijlage): 

Alle besluiten van de directie worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen uitgebracht in een vergadering waarin ten minste een meerderheid van 
de directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen beslist de 
voorzitter. Elke directeur kan één (1) stem uitbrengen in de vergaderingen van de directie. De 
directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle 
stemgerechtigde directeuren met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.  

 

• Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt  

Zie begroting (bijlage) 

 


