
Jonge Balie HAARLEM

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur maak ik u graag het volgende 
kenbaar:

BEACHVOLLEYBAL En BBQ 13 juLi 2012
De activiteitencommissie organiseert op vrijdag 
13 juli 2012 vanaf 17.30 uur het jaarlijkse beach-
volleybaltoernooi met als afsluiting een barbecue 
in een strandtent in Zandvoort. Een evenement 
dat u niet mag missen! 

Deelname aan het evenement inclusief de barbe-
cue is gratis! Bijgaand treft u de flyer voor dit eve-
nement aan.  ¾

LEZinG 20 SEPTEMBER 2012
De volgende lezing zal op 20 september 2012 wor-
den gehouden en zal worden verzorgd door de 
ABN AMRO in Haarlem. Nadere informatie over 
deze lezing volgt nog.  ¾

VAn dER MEER TROfEE
Op donderdag 6 september organiseert de sport-
commissie de jaarlijkse voetbalwedstrijd, waarbij 
het team van de balie en de rechtbank/parket te-
gen elkaar strijden voor de Van der Meer Trofee. 

Kunt u voetballen en wilt u de Balie helpen om 
de overwinning binnen te slepen? Stuur dan een 
e-mail aan Thijs Kapinga 
(thijs.kapinga@blaauwadvocaten.nl).  ¾

VRiMiBO, uiTERST COnfRATERnEEL
Op 15 juni 2012 had in Wachtkamer 2e klasse (sta-
tion Haarlem) de jaarlijkse VRIMIBO plaats. Het 
bestuur bedankt hierbij alle advocaten en advo-
caat-stagiaires voor hun aanwezigheid en voor de 
vele positieve reacties die wij als bestuur hebben 
mogen ontvangen. 

Gezien de ietwat tegenvallende opkomst onder de 
‘oude garde’ van de balie bedankt het bestuur in 
het bijzonder mr. B. Parmentier, mr. P. Nabben en 
mr. W.I. Feenstra voor hun aanwezigheid op deze 
uiterst gezellige borrel.  

Ook feliciteren wij mr. A.B. Lamme hartelijk met 
het winnen van de tijdens de VRIMIBO gehouden 
quiz. De kennis van de Balie was in zijn algemeen-
heid verrassend goed, maar zij stak er met kop en 
schouders bovenuit. 

Daarnaast bedanken wij hierbij graag de band van 
Anne Vrij voor hun geweldige optreden!  ¾

ExCuRSiE Pi dE KOEPEL
Op vrijdag 13 september 2012 zal er, bij voldoende 
aanmeldingen (maximaal 15 personen), een ex-
cursie plaatsvinden in penitentiaire inrichting De 
Koepel te Haarlem. 

Deze excursie levert gezien de relatief korte duur 
ervan geen punten op voor de opleiding. Desal-
niettemin een zeer interessante excursie voor de 
liefhebber!
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Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 7 sep-
tember 2012 opgeven bij Gijsbert Pierik, waarna 
zij nader bericht worden over de excursie: 
commissies@jongebaliehaarlem.nl  ¾

jAARCOnGRES 2012 VAn dE nEdER-
LAndSE ORdE VAn AdVOCATEn
Op vrijdag 28 september organiseert de Neder-
landse Orde van Advocaten haar jubileumcon-
gres op het Westergasterrein in Amsterdam. Het 
60-jarig jubileum is voor de Orde aanleiding te-
rug te blikken én vooruit te kijken. Aansluitend is 
er de mogelijkheid om tegen een vergoeding aan 
te schuiven aan het Jubileumdiner. 

Aanmelden voor het Jaarcongres, het Jubileumdi-
ner en de essaywedstrijd kan via: 
http://www.advocatenorde.nl/jaarcongres  ¾

HET jOnGE BALiE COnGRES 2012 VAn 
dE SjBn - SAVE THE dATE: dOndERdAG 
1 En VRijdAG 2 nOVEMBER 2012
Op 1 en 2 november vindt het legendarische lan-
delijke Jonge Balie Congres plaats, dat mag je niet 
missen!

De locatie en het thema zijn geheim tot 1 sep-
tember,  maar wanneer je de Jonge Balie Congres 
Commissie op Twitter en Facebook volgt ont-
rafel je dat geheim misschien. Af en toe geeft de 
commissie hints die naar de juiste locatie kunnen 
leiden. Geen Twitter of Facebook? Vanaf 1 sep-
tember gaat de vernieuwde website van het Jonge 
Balie Congres 2012 online en worden de locatie 
en het thema bekend gemaakt. Je kunt je dan via 
de website inschrijven. 

Tot slot is het vermelden waard dat je plaatselijke 
opleidingspunten kunt verdienen met het bijwo-
nen van de daggedeelten.  ¾

dEuRWAARdERSSTAGE
Wij wijzen u op de mogelijk om u op te geven voor 
de ééndaagse deurwaardersstage. Deze excursie 
kan het gehele jaar door ingepland worden en le-
vert u 2 punten op. 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen 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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