
Jonge Balie HAARLEM

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur maak ik u graag het volgende 
kenbaar:

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. Deze lezing 
zal als onderwerp hebben ‘Starten met een eigen 
praktijk’, en wordt verzorgd door drs. Winston 
Texel. 

Het starten van een eigen praktijk is voor vele ad-
vocaat-stagiaires wellicht nog verre toekomstmu-
ziek, maar voor diegenen die dergelijke toekomst-
plannen hebben is deze lezing zeker een aanrader!

Na de lezing wordt u een borrel aangeboden door 
onze sponsor, ABN AMRO.  ¾

Van dEr mEEr trofEE
Op 6 september jl. heeft de jaarlijkse voetbalwed-
strijd plaatsgevonden tussen het team van de Ba-
lie en het team van de rechtbank. Zij hebben ge-
streden om de Van der Meer Trofee en de eeuwige 
roem. Het was een bloedstollende wedstrijd! 

Dit jaar heeft wederom gewonnen... het team van 
de Balie met een 4-2 overwinning! Het bestuur 
feliciteert het voetbalteam van de Balie van harte 
met deze zege!   ¾

borrELboot amstErdam
Save the date! De activiteitencommissie organi-
seert op donderdag 4 oktober a.s. een tocht op 
de borrelboot in Amsterdam. Een evenement dat 
u niet mag missen! Nadere informatie wordt nog 
bekend gemaakt.

Nadere informatie en de eigen bijdrage worden 
nog bekendgemaakt. U kunt zich nu echter al op-
geven bij Lisa Bosscher (bosscher@parmentiero-
ass.nl).  ¾

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 
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 mogen verwelkomen.  ¾

hEt jongE baLiE congrEs 2012
Save the date! Op 1 en 2 november 2012 zal het 
jaarlijkse Landelijke Jonge Balie Congres plaats-
vinden. Dit jaar zal het Congres plaatsvinden in 
het AFAS Circus Theater in Scheveningen. Het 
thema dit jaar is ‘Onbegrensde mogelijkheden. De 
internationale dimensie in de dagelijkse juridische 
praktijk’. 

De officiële website (www.jongebaliecongres.nl) is 
in de lucht u kunt zich dan ook aanmelden voor 
het Congres.  ¾ 

oproEp: muZikantEn En 
tEkstschrijVErs gEZocht Voor hEt 
kabarEpa-fEEst
Zoals de meesten van jullie weten organiseert de 
Haarlemse Balie samen met de rechtbank en het 
parket elk jaar in het voorjaar het Kabarepa-feest. 
Cabaret is een vast onderdeel van dit feest, doch 
zijn er weinig advocaat-stagiaires/advocaten die 
zelf deelnemen aan het cabaret. 
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Aangezien er nog hard gezocht wordt naar muzi-
kanten/tekstschrijvers, wil ik de muzikale leden 
dan ook van harte uitnodigen om zich op te ge-
ven voor deelname aan het cabaret! 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
bij Max van der Klaauw (secretaris@jongebalie-
haarlem.nl).  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. 

samEnstELLing commissiEs
2012-2013
De samenstelling van de commissies van de Jonge 
Balie voor 2012-2013 ziet er als volgt uit:

Activiteitencommissie
 » Sanne van der Horst   

 (Pot Jonker Seunke Advocaten)
 » Tahir Bodha  

 (Vos & Vennoten Advocaten)
 » Inga van der Bijl 

 (Tanger Advocaten)  
 » Martine Messink  

 (Smithuijsen Winters & De Vries Advocaten)
 » Louke Korfker  

 (FTW Advocaten)  

Reiscommissie
 » Jacob-Jan Dijkman  

 (HNS Advocaten)
 » Joëlle Linders  

 (Spectrum Advocaten) 

 » Lucia van Leeuwen  
 (Köster Advocaten) 
 » Michael Dekkers  

 (Smithuijsen Winters & De Vries Advocaten)

Kabarepa-commissie
 » Roland van de Berg 

 (Wolf Advocaten)
 » Matthias Bijleveld  

 (Wolters Strafrechtadvocaten)
 » Lisa Bosscher  

 (Parmentier & Oass Advocaten) 

Wij wensen alle commissieleden heel veel succes 
en plezier bij het uitoefenen van hun functie in 
het komend bestuursjaar!  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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