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Beste Vivanen,
 

Voor jullie ligt de augustus editie van ons leden
blad. Ik kan gewoon niet geloven dat dit studie
jaar er alweer op zit. Het voelt echt alsof het stu

diejaar voorbij is gevlogen. We hebben een
prachtige studiereis gehad in Seoul en daar

naast hebben we dit jaar ontzettend veel kanto
ren mogen bezoeken. Ook hebben we weel

leuke en sportieve activiteiten gehad dit jaar.
We hebben dit studiejaar mogen afsluiten met

een hele gezellige alumni-activiteit.
 

In deze editie hebben we ervoor gekozen om
voornamelijk veel foto's te laten zien van onze
activiteiten. Daarnaast hebben we natuurlijk

een reisverslag van onze studiereis. Ook vertel
len onze zusterverenigingen iets over hun be

stuursjaar en hebben we een notaris en raads
heer geïnterviewd. Tevens hebben we een in
houdelijk artikel geschreven over het oude hu
welijksvermogensrecht en het nieuwe huwelijks
vermogensrecht en hebben we een inhoudelijk
artikel geschreven over het schrijven van een

studieboek.
 

Ik wil mijn Via V.I.V.A. commissie bedanken voor
alle hulp bij het opstellen van deze editie en de
voorgaande editie. Daarnaast wil ik de studie
reiscommissie ook bedanken voor hun inzet. Zij
hebben er een mooi reisverslag van gemaakt.

Daarnaast wil ik ook mijn bestuursgenoten,
maar ook alle leden bedanken voor dit onver

getelijke jaar.
 

Anna Nauta
Assessor I h.t.
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Onze zusterverenigingen
 
 
BNSL te Leiden
 
Waarde lezer,
 
Graag wil ik V.I.V.A., en in het bijzonder de Via V.I.V.A. commissie, van harte feliciteren met het uitbrengen van deze
prachtige editie. Het is mij een genoegen om namens de BNSL hieraan een bijdrage te mogen leveren. In het bijzonder
omdat ik afgelopen jaar als Notaria leiding heb mogen geven aan onze Ledenbladcommissie waarmee ik drie edities
van De Leidsche Noot hebben mogen uitbrengen.
 
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over het leukste of uniekste moment van mijn bestuursjaar. Op het eerste
gezicht leek mij dit geen al te moeilijke opgave. Toen ik echter ging nadenken over welk moment er met kop en schouder
bovenuit stak, was het toch lastig. Sinds onze Algemene Ledenvergadering in oktober bestaat mijn leven namelijk
voornamelijk uit bijzondere en unieke momenten. Toen ik kandidaatsbestuur werd had ik dan ook niet kunnen voorspel
len dat dit zo zou zijn en dat ik zou terugkijken op een jaar met ontelbare hoogtepunten.
 
Wat voor mij, en ik denk ook voor mijn bestuursgenoten, een mooi hoogtepunt was, was de trip naar Antwerpen samen
met onze zusterverenigingen. Het feest begon al tijdens de heenreis: opgekropt in de auto en keihard meezingen met
de meest foute nummers die we maar kenden. Toen we eenmaal in Antwerpen waren zat de sfeer er dan ook meteen
goed in. Dat keihard meezingen bleek achteraf de beste omschrijving te zijn van het weekend, nu we de twee avonden
naar dezelfde karaokebar zijn gegaan omdat het daar prima vertoeven was en we letterlijk rollend naar huis konden. Dit
reuze gezellige weekend was voor mij ook heel bijzonder omdat het de goede band met onze zusterverenigingen bena
drukt, wat een waardevolle toevoeging is geweest op mijn bestuursjaar.
 
Mijn bestuursjaar was dan ook een aaneenschakeling van unieke momenten die ik zeker niet had willen missen.
 
Met notariële groet,
Namens het 58e bestuur der BNSL,
 
Demi Admiraal
Notaria

4 Notarie le studievereniging V.I.V.A.



Vevonos te Groningen
 
Waarde lezer, geacht zusje,
 
Voor de laatste editie van de Via Viva van dit collegejaar werd ons gevraagd om een bijdrage te leveren en dit doen wij
natuurlijk graag! Voordat ik in ga op een aantal leuke momenten van ons afgelopen bestuursjaar, wil ik graag nog een
kort iets over Vevonos noemen. Wij zijn namelijk opgericht op 12 november 1964 en we bestaan dan ook 54 jaar (De
snelle rekenaar onder ons zal opmerken dat wij dit jaar ons elfde lustrum mogen vieren!). Onze vereniging telt inmiddels
meer dan 200 leden en elk jaar stijgt het ledenaantal. Daarnaast mogen wij ook elk jaar talloze evenementen organise
ren zoals een symposium en onze buitenlandse reis.
 
Ook het afgelopen jaar hebben we met de vereniging heel veel leuke momenten meegemaakt, eigenlijk te veel om op
te noemen. Ik mag denk ik wel zeggen dat we met heel veel plezier kunnen terugkijken op een geslaagd hockeytoernooi
in het mooie Groningen (voor de verandering hoefden wij een keer niet vroeg uit de veren). We vonden het erg leuk dat
er ook veel leden van Viva aanwezig waren. In de halve finale waren net iets te sterk voor het team van Viva, waardoor
wij uiteindelijk de finale bereikten (én deze winnend afsloten). Daarnaast hebben we dit jaar met alle BNS-besturen
Antwerpen op z’n kop mogen zetten. Ik denk dat we ons daar prima hebben vermaakt en ik kijk nu al uit naar de reünie!
 
Tot slot wil de dames van het Viva-bestuur bedanken voor de samenwerking het afgelopen jaar en de zeer goed geor
ganiseerde besturendag in Amsterdam. We vonden het een hele leuke dag en ik denk dat jullie met trots daarop kunnen
terugkijken!
 
Met notariële groet vanuit het Hoge Noorden,
 
namens het 54e bestuur van Vevonos
 
Gopesh Tamminga
Praeses e.t.
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Vevanos te Utrecht
 
Wat leuk dat wij namens studievereniging Vevanos een plekje in de Via V.I.V.A. mogen hebben! Op 23 mei 2018 werden
wij met de ALV benoemd tot het 86ste bestuur van Vevanos. Vanaf toen is ons bestuursjaar in een soort stroomversnelling
terecht gekomen.
 
Het klinkt cliché, maar wat is het voorbij gevlogen. Het was onwijs gaaf om verantwoordelijk te zijn voor het reilen en
zeilen van zo'n prachtige vereniging. We hebben talloze kantoorbezoeken, borrels en andere activiteiten mogen orga
niseren en bijwonen. Uiteraard hebben we het ook erg gezellig gehad met onze zusterverenigingen op onder meer alle
landelijke activiteiten en in Antwerpen!
 
Het mooiste moment van ons bestuursjaar was toch onze vakantie in Barcelona. Onder het genot van tapashapjes en
cocktails hebben we met name het Spaanse nachtleven verkend; een heerlijke afsluiting van de zomervakantie. Inmid
dels hebben we het stokje al een tijd geleden overgedragen aan het 87ste bestuur van Vevanos. We hebben simpelweg
een fantastisch jaar gehad. Wij willen het aankomende bestuur van V.I.V.A alvast veel plezier en succes wensen met het
bestuursjaar; jullie gaan ongetwijfeld een onvergetelijke tijd tegemoet.
 
Aan Carmen, Ingrid, Nadine, Anna en Marieke: geniet nog even van de laatste weken van jullie bestuurderschap en
vooral van de welverdiende vakantie. Het was gezellig en lekker gewerkt!
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Nota Bene te Nijmegen
 
Geachte leden van VIVA,
 
Toen aan mij werd gevraagd of ik namens N.S.V. Nota Bene een stukje voor de Via V.I.V.A. zou willen schrijven twijfelde
ik geen moment en antwoorde ik volmondig ‘JA!’.
Allereerst iets korts over onze mooie vereniging. Wij zijn de Nijmeegse zustervereniging van V.I.V.A., genaamd N.S.V. Nota
Bene. Onze vereniging is op 31 maart 1960 opgericht en is sindsdien enorm gegroeid. Wij behartigen de belangen van
de Nijmeegse student notarieel recht door middel van formele en informele activiteiten. Dit zijn onder andere borrels, de
studiereis, kennismakingsactiviteiten, lezingen en dit jaar voor het eerst een eigen Nota Bene weekend. Daarnaast is N.
S.V. Nota Bene uiteraard terug te vinden op de landelijke activiteiten.
 
Aan mij is verzocht om iets te schrijven over het leukste/uniekste moment van ons bestuursjaar. Ik kan u nu al vertellen
dat dit mij niet gaat lukken, omdat ons bestuursjaar bestond uit tal van geweldige momenten. Toch zal ik een poging
doen om een paar van deze momenten kort toe te lichten. Zoals u al heeft kunnen lezen hebben wij dit jaar voor het
eerst een eigen weekend georganiseerd. Met een groep van rond de 55 personen hebben wij het Gelderse dorpje Uddel,
gelegen middenin de ‘Biblebelt’, onveilig gemaakt. U kunt hierbij denken aan een eigen cantus, spectaculaire thema
feesten en de nodige alcoholische versnaperingen. Daarnaast wil ik ook graag de nauwe band met onze zustervereni
gingen aanhalen als een uniek moment. Samen zijn wij met z’n allen een weekendje weg geweest naar Antwerpen waar
ikzelf intens van heb genoten. Ik durf wel te zeggen dat dit weekend ervoor heeft gezorgd dat er nog nooit zo’n goede
band is geweest tussen alle zusterverenigingen.
 
Tot slot wil ik een persoonlijk uniek moment uitlichten, namelijk het maken van 4 vrienden voor het leven. Zonder mijn
bestuursgenootjes (Amber, Jelmer, Nina & Pierette) had ik nooit zo’n fantastisch jaar als dit meegemaakt. Gedurende
dit bestuursjaar zijn wij hecht naar elkaar toegegroeid en hebben wij een unieke band met elkaar opgebouwd. Een band
die nooit meer zal verdwijnen en die ik voor het leven zal koesteren. Hopelijk heeft u als lezer een klein inkijkje kunnen
krijgen in de wonderlijke wereld van mijn bestuursjaar. Dit is lang niet alles geweest, maar om u mijn gehele bestuursjaar
te gaan beschrijven wordt iets te veel van het goede. Hopelijk zult u dit zelf ook nog eens meemaken, want het is een
ervaring die je niet wilt missen.
 
Met notariële groet,
 
Thomas Massee
Praeses h.t.  
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Dankwoord
 
Graag willen wij de volgende personen en kantoren bedanken voor het moge
lijk maken van deze Via V.I.V.A.:
 
Onze zusterverenigingen
mw. mr. C.M.E. Lagarde
mw. mr. A.M.N. Stouthart-Hilber
prof. mr. B.C.M. Waaijer
 
Loyens & Loeff
Hartman LMH
 
 
 
 

Kandidaatsbestuur 2019 - 2020
 
Vol trots presenteren wij jullie het 53e bestuur van onze studievereniging:
 
Praeses f.t. Merle Eken
ab Actis f.t. Iris Heins
Fiscus f.t. Marc van Dalen
Assessor I f.t. Wietske Joosse
Assessor II f.t. Cansu Yildizhan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts:
Wietske, Iris, Merle, Marc en Cansu
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