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nIEUWJAARSBORREL EN LEZING

Geachte collegae, confrères, amici en amicae,

Op donderdag 23 januari 2014 om vanaf 18.00
uur zal traditiegetrouw de nieuw-jaarsborrel
plaatsvinden. Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel zal om 17.00 uur een lezing plaatsvinden, in
café Wijn & Ko (!). De lezing zal worden verzorgd
door mr. D. Sluis, een ervaren advocaat bij Van
Diepen Van der Kroef en een expert op o.a. het
gebied van insolventie- en ondernemingsrecht.
Tijdens zijn lezing zullen de basisbeginselen van
het faillissementsrecht worden behandeld.

Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

Fusie Jonge Balie Alkmaar & Jonge
Balie Noord-Holland een feit

Met gepaste trots wordt medegedeeld dat per 1 januari 2014 de Jonge Balie Alkmaar en de Jonge Balie Noord-Holland (voorheen: Haarlem) zijn gefuseerd en thans door het leven gaan als de Jonge
Balie Noord-Holland.

Daar er grote waarde wordt gehecht aan een goed
verloop van de lezing en uit waardering voor de
gastspreker, wordt u hierbij vriendelijk verzocht
ruim op tijd aanwezig te zijn voor het bijwonen
van de lezing. Bovendien wordt van de aanwezigen verwacht dat zij de gehele lezing aanwezig
zijn. Dientengevolge worden degenen die na aanvang van een lezing arriveren, niet langer tot deze
lezing toegelaten en zullen zij geen punt voor de
betreffende lezing ontvangen.

Het bestuur van de (gefuseerde) Jonge Balie
Noord-Holland bestaat uit de volgende personen:
» Voorzitter: Kim van Hoogmoed

(Hiemstra Van Halderen Advocaten te Haarlem)
» Secretaris: Roelie Conijn
(Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Alkmaar)
» Penningmeester: Koen Jansen

De volgende lezing zal plaatsvinden op 21 februari
2014 in Alkmaar. Reserveert u deze datum alvast
in uw agenda? Meer informatie volgt zo spoedig
mogelijk. ¾

(Klaver Advocaten te Alkmaar)

» Vicevoorzitter: Remmelt Suir
(Mellema Advocaten te Haarlem)

ADVOCAAT & ONDERNEMER-DAG

» Lid Alkmaar: Wendy Sieval

Op donderdag 6 februari 2014 organiseert de
Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) in samenwerking met BNA voor het eerst de zogeheten
“Advocaat & On-dernemer-dag”.

(Advocatenkantoor Cuperus te Heerhugowaard)
» Lid Haarlem: Jacob-Jan Dijkman
(HNS Advocaten te Purmerend)

De dag is gericht op (jonge) advocaten die nadenken over het opstarten van een eigen kantoor,
door willen groeien tot partner binnen een bestaand kantoor of simpelweg meer willen leren
over het ondernemersaspect van de advocatuur.

De eerst(volgend)e algemene ledenvergadering
van de Jonge Balie Noord-Holland zal plaatsvinden op vrijdag 21 februari 2014. De officiële uitnodiging voor deze ALV met nadere informatie
volgt zo spoedig mogelijk.

Het bijwonen van de Advocaat & Ondernemerdag levert 1 PO-punt op en vindt plaats van 16.00
tot 19.00 uur (met aansluitend de borrel).

Op de agenda van de ALV zal ook worden gesproken over de contributie. Het bestuur zal een voorstel doen om de contributie voor het verenigingsjaar 2014 vast te stellen op € 45,00. ¾

De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, maar zal in Utrecht gelegen zijn, in de
buurt van het centraal station. ➤
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Jonge Balie Noord-Holland
politie- en deurwaardersstage

Nadere informatie treft u aan op de website:
http://www.sjbn.nl/activiteiten/advocaat-ondernemer-dag/. Aanmelden kan middels het versturen
van een mail aan: pr@sjbn.nl. ¾

Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse
politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage.
Beide excursies kunnen het gehele jaar door ingepland worden en leveren u per excursie twee
punten op.

ACTIVITEIT: KARTEN

Op vrijdag 7 februari 2014 kunnen de racepakken aan en de racehelmen op. In Limmen bij
Kartworld (Maatlat 2 (Rijksweg 162a), 1906 BL)
zullen vanaf 17.00 uur 25 personen onder u rijvaardigheden op de kartbaan testen. Vervolgens
gaan de harnassen aan om het gevecht aan te
gaan met lasergamen. Wie zal dit jaar de snelste
advocaat zijn van de Jonge Balie Noord-Holland?

De contactpersoon voor stages is Remmelt Suir.
Voor meer informatie kunt u een mail zenden aan
Remmelt Suir:
vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl. ¾

Update e-mail adressenlijst

U kunt zich per email aanmelden bij mr. Kim
Hollenberg (k.hollenberg@schenkeveldadvocaten.nl).

De nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail verzonden. 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 sturen aan
secretaris@jongebalienoordholland.nl. ¾

De kosten voor het karten bedragen € 15,00 per
persoon. Dit bedrag dient voorafgaand aan het
karten contant te worden voldaan. ¾

Heeft u ons al gevonden op social
media?

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen
begroeten.

De Jonge Balie Noord-Holland is nu ook op social
media te vinden. Inmiddels is er een Facebookpagina en Linkedin-groep aangemaakt. Meldt u
aan om op de hoogte te blijven van het laatste
nieuws:
		  
Facebook:
		  
Jonge Balie Noord-Holland
		  
Linkedin:
		  
Jonge Balie Noord-Holland

Namens het bestuur,
Roelie Conijn, secretaris

MEDEWERKERS EN STAGIAIRES
ONDERZOEK 2014

Om het verborgen ontwikkelpotentieel in kaart
te brengen, heeft oud deken van Den Haag Lineke Bruins het initiatief genomen om het ‘Medewerkers en Stagiaire Onderzoek’ uit te zetten, in
samenwerking met SDU Uitgevers en Advocatie.
Deelname staat open voor alle medewerkers en
stagiaires in Nederland, en moet een beeld scheppen van de goede aspecten én de verbeterpunten
rond het ontwikkelen van jong talent. Deelname
is anoniem en duurt slechts 5 minuten. Voor deelname klik hier. ¾
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