DNHU

DNHU stimuleert innovatie

De Nieuwe Hanze Unie
stimuleert innovatie
Een notaris die zich vrijwillig inzet om van
De Nieuwe Hanze Unie een stichting te
maken. Dat klinkt best wel gek! Notaris
Jelger de Kroon van DuretTrip Notarissen
vindt van niet! ‘’Ik hoop dat het een succes
wordt!’’
VRIJWILLIG NOTARIS VOOR
DNHU, WAAROM DAN?

‘’Ik vind DNHU een heel leuk
en vooral nuttig initiatief. Hier
kunnen we in Zwolle wat mee. Je
merkt dat er vanuit de studenten
een behoefte is voor goede begeleiding en vanuit het bedrijfsleven
een frisse kijk van studenten
op vraagstukken. DNHU is de
plek die deze twee doelgroepen
met elkaar verbindt zodat ze er
samen sterker uit komen. Dan
moet ik ook nog wel toegeven dat
ik de oprichters ook hele aardige
mensen vind!’’

HOE BENT U BIJ DNHU TERECHT GEKOMEN?

‘’Als notaris heb ik natuurlijk een
erg groot netwerk. Laat ik het zo
zeggen: ik ken veel belangrijke
mensen. daardoor ben ik via mijn
netwerk bij DNHU terechtgekomen.’’

WAT MAAKT DNHU ZO BELANGRIJK VOOR DE REGIO?

‘’DNHU kan leiden tot vernieuwing en innovatie. Zij heeft
bepaalde vraagstukken waar
bedrijven zelf niet aan toe komen.
Juist door een samenwerking
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aan te gaan met studenten kunnen bedrijven en studenten de
krachten bundelen en zo dus met
hele mooie initiatieven komen.
Uiteindelijk gaat het er om dat ze
samen streven naar een gemeenschappelijk doel. Ook kunnen
studenten door samen te werken
met het bedrijfsleven gescout
worden. Het bedrijfsleven kan geholpen worden door studenten en
studenten kunnen geholpen worden door het bedrijfsleven, dus
eigenlijk een win-win situatie.’’

samen gekeken of de scholen die
meedoen een formele rol krijgen
binnen de organisatie of niet, dat
is namelijk wel belangrijk. Dit zijn
toch wel de belangrijkste dingen.
Een stichting heeft een notaris
nodig voor de oprichting. Daar
ben ik dus voor. Ik zorg voor de
juridische opzet van de stichting;
de oprichtingsakte. DuretTrip
Notarissen is hier zo enthousiast
over om hier aan mee te mogen
werken, daarom doen we dit
kosteloos.’’

Ik hoop dat het een succes wordt

FUN FACT:
Tijdens zijn studie Notarieel Recht in Groningen heeft Jelger de Kroon een halfjaar

VAN DNHU EEN STICHTING
MAKEN, HOE GAAT DAT DAN
IN ZIJN WERK?

‘’Het belangrijkste is dat de statuten worden gemaakt: de spelregels. Vervolgens ga ik kijken
naar wat het doel is. De statuten
moeten aansluiten bij het doel
van de stichting. Hier zijn erg veel
varianten op, voor DNHU heb ik
gekozen voor een redelijk eenvoudig statuut. Toen hebben we

ondernemingsrechtvakken gevolgd op de
Katholieke Universiteit van Leuven. Na
zijn studie begon de Kroon in 1995 zijn
carrière in Zwolle. Van kantoor is hij nog
nooit gewisseld. Inmiddels is hij bij DuretTrip Notarissen dé notaris op het gebied
van digitale vraagstukken!
Volg de notaris op Twitter:
@notarisdekroon
@durettrip
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