
Jonge Balie HAARLEM

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur maak ik u graag het volgende 
kenbaar:

ExcursiE afdEling falsificatEn van 
dE KoninKlijKE MarEchaussEE 
Op woensdag 5 september 2012 vindt er vanaf 
13.00 uur een excursie plaats bij de afdeling Fal-
sificaten op Schiphol (maximaal vijftien deelne-
mers). Tijdens deze excursie krijgt u uitleg over 
de grensbewaking op Schiphol, en meer in het 
bijzonder een kijkje krijgen in de keuken van de 
afdeling Falsificaten. Deze afdeling controleert de 
echtheid van reisdocumenten. 

De excursie neemt naar verwachting de gehele 
middag in beslag en levert 2 punten op. Opgeven 
kan tot uiterlijk 24 augustus a.s. bij Max van der 
Klaauw: secretaris@jongebaliehaarlem.nl.  ¾

van dEr MEEr trofEE
Op donderdag 6 september 2012 organiseert de 
activiteitencommissie de jaarlijkse voetbalwed-
strijd, waarbij het team van de balie en de recht-
bank/parket tegen elkaar strijden om de Van der 
Meer Trofee. 

Afgelopen jaar won de balie in een zeer spannen-
de wedstrijd. Dit jaar is het uiteraard de bedoeling 
dat deze trend wordt voortgezet. Het team is in-
middels samengesteld en zij zijn al volop in trai-
ning om de overwinning weer binnen te halen. Zij 
hebben echter ook de steun vanuit de Balie Haar-
lem hard nodig! 

Wij willen u dan ook vragen om het team te ko-
men aanmoedigen op 6 september a.s. om 18.30 
uur op het terrein van de Koninklijke HFC (Emau-
slaan 2 in Haarlem).  ¾

ExcursiE Pi dE KoEPEl

Op vrijdag 14 september 2012 vindt er een excur-
sie plaats in penitentiaire inrichting De Koepel 
te Haarlem. Er zijn nog enkele plekken beschik-
baar (max. 20 deelnemers kunnen aan deze excur-
sie deelnemen).
Deze excursie levert gezien de korte duur er van 
geen punten op. Voor de liefhebber uiteraard wel 

een aanrader!

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 7 sep-
tember 2012 opgeven bij Gijsbert Pierik, waarna 
zij nader bericht zullen worden over de excursie: 
commissies@jongebaliehaarlem.nl  ¾

lEZing 20 sEPtEMbEr 2012
De volgende lezing vindt op 20 september 2012 
om 17.00 uur plaats op het kantoor van de ABN 
AMRO op het Houtplein te Haarlem.

Nadere informatie over het onderwerp van de le-
zing zal in de volgende nieuwsbrief volgen. Na de 
lezing wordt u een borrel aangeboden door onze 
sponsor, ABN AMRO. 

savE thE datE: 
algEMEnE lEdEvErgadEring
De algemene ledenvergadering (‘ALV’) heeft op 
donderdag 18 oktober 2012 om 16.00 uur plaats 
in café Stempels. De agenda van de ALV zal u op 
een later moment worden toegestuurd. 

Na de ALV heeft tevens een lezing plaats. De spre-
ker van de lezing alsmede het onderwerp worden 
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op een later moment bekendgemaakt. Ook na 
deze lezing wordt u door het bestuur een borrel 
aangeboden. 

Wij hopen u allen bij de ALV en de lezing te mo-
gen verwelkomen.  ¾

jaarvErgadEring ordE
Op 12 oktober 2012 zal de laatste echte ‘Haarlem-
se’ jaarvergadering plaatsvinden. Dit in verband 
met de fusie tussen de arrondissementen Alk-
maar en Haarlem.  Het bestuur roept u reeds nu 
op om bij deze historische vergadering aanwezig 
te zijn.  ¾

hEt jongE baliE congrEs 2012
Save the date! Op 1 en 2 november 2012 vindt het 
jaarlijkse Landelijke Jonge Balie Congres plaats. 
In september gaat de officiële website de lucht in 
en dan kunt u zich aanmelden voor het Congres. 

De locatie is thans nog een groot geheim, maar 
op Twitter en Facebook worden al wat hints ver-
spreid...  ¾

jongE baliE bEstuur 2012-2013
Het einde van het bestuursjaar 2011-2012 komt 
langzaamaan alweer in zicht. De bestuursleden 
Anouk de Koning (voorzitter), Martine van der 
Baars (vice-voorzitter) en Jan Rube (penning-
meester) zullen afscheid nemen. Het bestuur 
draagt met groot genoegen de volgende kandi-
daat-bestuursleden voor: 

- Kim van Hoogmoed - penningmeester;
- Saskia Boonstra - secretaris;
- Remmelt Suir - lid commissies/lezingen.

De bestuursverkiezing vindt plaats tijdens de 
ALV op donderdag 18 oktober a.s. Daarover zult 
u meer informatie ontvangen in de oproeping 
voor de ALV. 

bEachvollEybal En bbQ
Op vrijdag 13 juli jl. vond het jaarlijkse beach-

volleybaltoernooi met aansluitende bbq plaats in 
beachbar Mango’s in Zandvoort. 

De opkomst voor dit evenement was groot en dit 
jaar is de storm gelukkig achterwege gebleven. Er 
kon dus volop gevolleybald en gebarbecued wor-
den! 

Het bestuur bedankt hierbij de activiteitencom-
missie voor het organiseren van deze gezellige 
middag/avond.  ¾ 

stagEs: PolitiEstagE WEEr hErvat
U kunt zich weer opgeven voor de eendaagse po-
litiestage. Daarnaast blijft het ook mogelijk om de 
ééndaagse deurwaardersstage te volgen. 

Beide excursies kunnen het gehele jaar door inge-
pland worden en leveren u per excursie 2 punten 
op. Voor meer informatie kunt u een e-mail stu-
ren aan Gijsbert Pierik: 
commissies@jongebaliehaarlem.nl  ¾

uPdatE E-Mail adrEssEnlijst
De nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail ver-
zonden. Indien u kantoorgenoten heeft die niet in 
de lijst voorkomen of wel in de lijst voorkomen en 
dat juist niet willen, dan verzoek ik u vriendelijk 
om dat kenbaar te maken door een e-mail te stu-
ren aan secretaris@jongebaliehaarlem.nl  ¾

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen 
begroeten. 

Namens het bestuur,
Max van der Klaauw, secretaris
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