
Jonge Balie HAARLEM

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur maak ik u graag het volgende 
kenbaar:

kerst/klaasdiner en lezing
Zoals reeds aangekondigd zal het jaarlijkse Kerst/
Klaasdiner op donderdag 13 december 2012 
plaatsvinden in Café Colette (Oude Groenmarkt 
22 te Haarlem)! Ook dit jaar zullen er weer culi-
naire hoogstandjes worden geserveerd, wees er-
bij! Gasten worden om 18.45/19.00 uur verwacht. 

De kosten van het Kerst/Klaasdiner bedragen 
€40,- per persoon. Dit bedrag dient voorafgaand 
aan het diner contant aan de Activiteitencommis-
sie te worden voldaan. 

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus meld 
u snel aan! Riskeer niet dat u straks ontbreekt 
op de foto’s in Boek IX!  U kunt zich uiterlijk op 
maandag 10 december 2012 aanmelden bij Louke 
Korfker van de Activiteitencommissie, 
e-mailadres: korfker@ftwadvocaten.nl.  

Voorafgaand aan het Kerst/Klaasdiner zal om 
17.00 uur in Brasserie Van Beinum (Klokhuis-
plein 3 te Haarlem) een lezing worden verzorgd 

door mr. Remmert Sluijter, 
advocaat sinds 1991 en werk-
zaam bij Pot Jonker Seunke 
Advocaten. 

Deze specialist op het gebied 
van bouwrecht zal ons alles 
vertellen over het actuele the-
ma “Bouwfraude en de nieuwe 

aanbestedingswet”. Na afloop van deze lezing 
wordt u door het bestuur een borrel aangeboden 
in Brasserie Van Beinum.  ¾

nieUWJaarsBOrrel en lezing
Op donderdag 17 januari 2013 om 17.00 uur in 
café Stempels zal de eerste lezing van het nieuwe 
jaar plaatsvinden. 

Tijdens deze lezing zal 
Wouter Dammers, jurist 
bij ICTRecht in Amster-
dam, uitweiden over het 
IT-recht. Meer informatie 
over het onderwerp van 
deze lezing wordt in de vol-
gende nieuwsbrief bekend 
gemaakt.  

Na afloop van deze lezing 
vindt vanaf 18.00 uur in 
café Stempels een nieuw-
jaarsborrel plaats. Wij zul-
len dan samen met u proos-
ten op het jaar 2013! Hapjes 
en een drankje worden u 
aangeboden door het be-
stuur.  ¾

FUsie JOnge Balies 
HaarleM - alkMaar
In het kader van de aankomende fusie tussen de 
Jonge Balies van Haarlem en Alkmaar zullen de 
activiteiten van Jonge Balie Haarlem vanaf 1 ja-
nuari 2013 worden opengesteld voor de leden van 
de Jonge Balie Alkmaar en vice versa. Dit betekent 
dat u vanaf 1 januari 2013 Alkmaarse gezichten 
zult zien bij de Haarlemse activiteiten en zelf ook 
van harte welkom bent bij de activiteiten van de 
Jonge Balie Alkmaar. De activiteiten en wijze van 
aanmelden zullen worden aangekondigd in de 
nieuwsbrief.  ¾
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stages
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaag-
se politiestage en de ééndaagse deurwaarders-
stage. 

Beide excursies kunnen het gehele jaar door inge-
pland worden en leveren u per excursie 2 punten 
op. 

De contactpersoon voor stages is Remmelt Suir. 
Voor meer informatie kunt u een mail zenden 
aan Remmelt Suir: 
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 en wensen u alvast gezellige feestdagen 
toe! 

Namens het bestuur,

Saskia Boonstra, secretaris
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