
Jonge Balie HAARLEM

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur maak ik u graag het volgende 
kenbaar:

bestuurswisseling jonge balie
Op 18 oktober jl. is tijdens de algemene ledenver-
gadering het nieuwe bestuur van de Jonge Balie 
Haarlem benoemd. Het nieuwe bestuur bestaat 
uit de volgende leden:

 » Gijsbert Pierik - voorzitter;
 » Max van der Klaauw - vicevoorzitter;
 » Kim van Hoogmoed - penningmeester;
 » Saskia Boonstra - secretaris;
 » Remmelt Suir - lid commissies/lezingen.

Het bestuur bedankt de oud-bestuursleden 
Anouk de Koning, Martine van der Baars en Jan 
Rube voor hun inzet in de afgelopen twee succes-
volle bestuursjaren!  ¾

leZingen en borrels
Op donderdag 22 november 2012 zal u in café 
Stempels een borrel worden aangeboden door 
het bestuur. Kom vanaf 17.30 uur bijpraten met 
uw Haarlemse Baliegenoten onder het genot van 
een drankje en natuurlijk een bitterballetje/kaas-
stengel! 

De eerstvolgende lezing zal plaatsvinden op don-
derdag 13 december 2012 om 17.00 uur, vooraf-
gaand aan het Kerst/Klaasdiner. De locatie van 
deze lezing wordt nog bekend gemaakt. Na afloop 
van deze lezing al een borrel plaatsvinden en daar-
na kan heerlijk worden gegeten tijdens het Kerst/
Klaasdiner.  ¾

saVe the date kerst/klaasdiner
Op 13 december a.s. zal het Kerst/Klaasdiner 
plaatsvinden. Het belooft weer een gezellig diner 
te worden dat u niet wilt missen! Noteer de da-
tum dus alvast in uw agenda. 

Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt. Voor-
afgaand aan het Kerst/Klaasdiner zal een lezing 
worden verzorgd.  ¾

oproep kabarepa
Voor Kabarepa, hét jaarlijkse evenement van de 
Haarlemse Balie, de rechtbank en het parket, wor-
den muzikanten/tekstschrijvers en cabaretiers ge-
zocht! 

Heeft u altijd al eens op de planken willen staan 
of de wens gehad om een liedtekst te schrijven? 
Of heeft u een geschikte kantoorgenoot? Neem 
contact op met Saskia Boonstra: 
secretaris@jongebaliehaarlem.nl.  ¾

stages
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse 
politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage. 

Beide excursies kunnen het gehele jaar door inge-
pland worden en leveren u per excursie 2 punten 
op. 
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Vanaf heden zal de nieuwe contactpersoon voor 
stages Remmelt Suir zijn. Hij vervangt Gijsbert 
Pierik. 

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. 

Namens het bestuur,

Saskia Boonstra, secretaris

COLOFON
Uitgave: Vereniging De Jonge Balie te Haarlem. 
http://www.jongebaliehaarlem.nl
Redactie: Secretariaat - secretaris@jongebaliehaarlem.nl.
Ontwerp: Jelle Jonker.
Bestuur: Voorzitter: Gijsbert Pierik · Vicevoorzitter: Max van der Klaauw · 
Secretaris: Saskia Boonstra · Penningmeester: Kim van Hoogmoed · 
Lid commissies/lezingen: Remmelt Suir.

© 2012 Vereniging De Jonge Balie te Haarlem.

2/2


