
Jonge Balie HAARLEM

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur maak ik u graag het volgende 
kenbaar:

Lezing 16 februari 2012
De volgende lezing wordt op 16 februari 2012 om 
17.00 uur in café Stempels gehouden en wordt 
verzorgd door de heer mr. Menno E. Bruning en 
de heer mr. Arnoud van Staden ten Brink. 

Mr. Menno Bruning is werkzaam geweest bij de 
Hoge Raad en Bird&Bird. Sinds 1 januari 2012 is 
hij zelfstandig werkzaam onder de naam Lawyers’ 
Specialist Bruning Cassatie-advocatuur.  

Mr. Arnoud van Staden ten Brink is werkzaam als 
medewerker in de cassatiesectie van Ekelmans & 
Meijer Advocaten te Den Haag. 

Beide heren hebben een schat aan ervaring in de 
cassatiepraktijk, en zullen ons onder meer infor-
meren over de grenzen aan de rechtsvormende 
taak van de civiele rechter, over massaschade-
claims in cassatie en efficiënt en effectief proce-
deren in het zicht van een procedure bij de Hoge 
Raad. Deze lezing is goed voor 2 punten!  ¾

PLeitwedstrijden & KabarePa
Dit jaar vinden de pleitwedstrijden plaats op vrij-
dag 23 maart 2012. De deelnemers zijn reeds indi-
vidueel benaderd door het bestuur. 

Aansluitend aan de pleitwedstrijden, vindt op 23 
maart 2012 het jaarlijkse Kabarepa-feest plaats. 
Een aparte uitnodiging voor het Kaberapa-feest 
volgt zeer binnenkort!  ¾

POLitie- en deurwaardersstage
Tot nader order is het helaas niet mogelijk om 
u op te geven voor de politiestage. Wanneer dit 
weer mogelijk is, wordt u hier uiteraard van op de 
hoogte gesteld! 

Het is uiteraard nog steeds mogelijk om u op te 
geven voor de ééndaagse deurwaardersstage. 
Deze excursie kan het gehele jaar door ingepland 
worden en levert u 2 punten op. 

Voor meer informatie kunt u een mail zenden aan 
Gijsbert Pierik: g.pierik@abmaschreurs.nl.  ¾

eXCursie raad Van disCiPLine
Op 6 maart a.s. vanaf 13.30 uur vindt er een ex-
cursie naar de Raad van Discipline plaats. Tijdens 
deze excursie worden (maximaal) vijf klachtzaken 
behandeld in het Gerechtsgebouw aan de Parn-
assusweg te Amsterdam. Voor deze excursie zijn 
slechts 15 plaatsen beschikbaar dus wees er snel 
bij! 

Voor aanmeldingen kunt u zich richten tot Gijs-
bert Pierik: g.pierik@abmaschreurs.nl.  ¾

fiLMaVOnd ‘dOOdsLag’
Op 23 februari a.s. organiseert de Activiteiten-
commissie een filmavond bij Pathé in Haarlem 
waarbij de vroege avondvertoning van de film 
‘Doodslag’ wordt bekeken. Voorafgaand aan deze 
film kan er vanaf 18.30 uur geborreld worden bij 
de Jopenkerk naast Pathé. De toegang tot de film 
en de borrel zijn gratis! Bijgaand treft u de flyer 
voor deze activiteiten aan. 

Voor aanmeldingen kunt u zich richten tot Laura 
Mulders: lauramulders@potjonker.nl.  ¾
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jOnge baLiereis 
Over enkele maanden vindt wederom de legenda-
rische Jonge Baliereis plaats. Ditmaal is de keuze 
gevallen op het Zuid-Franse Nice! Nice herbergt 
niet alleen een rijke cultuur maar beschikt over 
een schitterend strand en boulevard. Hier verblij-
ven wij drie nachten in het luxe hotel Mercure 
Promenade des Anglais.  De reis zal plaatsvinden 
van 10 tot en met 13 mei.

Bijgaand treft u de flyer en machtiging voor de 
reis aan. Aanmeldingen dienen uiterlijk dinsdag 
24 februari a.s. te zijn gefaxt naar 023 532 17 00 
t.a.v. Kim van Hoogmoed.  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 m.a.j.van.der.klaauw@tanger.nl. 

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen 
begroeten. 

Namens het bestuur,

Max van der Klaauw,
Secretaris
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