Jonge Balie Noord-Holland
NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING DE JONGE BALIE NOORD-HOLLAND - Jaargang 44, FEBRUARI 2014
Geachte collegae, confrères, amici en amicae,
Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

Algemene ledenvergadering
en aansluitend lezing

PLEITWEDSTriJDEN 28 maart en
4 april 2004

De ALV zal plaatsvinden op 21 februari 2014 om
16.30 uur in Grand Café Het Gulden Vlies te Alkmaar. De agenda is bijgevoegd.

Op 28 maart en 4 april 2014 worden de pleitwedstrijden weer georganiseerd. U bent uiteraard
van harte uitgenodigd uw kantoorgenoten aan
te moedigen. Noteert u deze data dan ook in uw
agenda? ¾

Om 17.30 uur zal aansluitend op de ALV en onder
het genot van een versnapering de tweede lezing
van dit jaar plaatsvinden. De lezing zal worden
verzorgd door mr. S.J. Schram, werkzaam als jurist en t.k.-gerechtsdeurwaarder bij van der Meer
& Philipsen en tevens werkzaam als gastdocent
aan de Hogeschool Utrecht. De lezing zal zich
toespitsen op ‘fouten’ in de dagvaarding met het
oog op executie, en zal daarom een op de praktijk
gerichte insteek hebben.

kabarepa

Vrijdag 4 april 2014 is het weer tijd voor KABAREPA!
Diner, muziek, dans en natuurlijk een spetterend
optreden van het cabaret zullen het Patronaat in
Haarlem op zijn kop zetten!
Het wordt een weergaloos feest voor de advocatuur, de rechtbank en het Openbaar Ministerie
van Noord-Holland! Reserveer daarom nu de datum alvast in je agenda. Nadere informatie volgt
zo spoedig mogelijk. ¾

Daar er grote waarde wordt gehecht aan een goed
verloop van de lezing en uit waardering voor de
gastspreker, wordt u vriendelijk verzocht ruim op
tijd aanwezig te zijn.
Voor het bijwonen van de lezing kunt u een lezingspunt behalen.
Datum:
Tijd: 	 	
Locatie:
		

Heeft u ons al gevonden op
social media?

21 februari 2014
17.30 uur
Gulden Vlies,
Koorstraat 30 te Alkmaar

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

Aansluitend zal er vanaf 18.30 uur een borrel
plaatsvinden, waar wij u uiteraard ook graag in
grote getale verwelkomen!

Facebook: Jonge Balie Noord-Holland
Linkedin: Jonge Balie Noord-Holland

De volgende lezing vindt plaats op 20 maart 2014.
Zet u deze datum alvast in uw agenda? ¾
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Jonge Balie Noord-Holland
politie- en deurwaardersstage

Update e-mail adressenlijst

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

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

Beide excursies kunnen het gehele jaar door ingepland worden en leveren u per excursie twee
punten op.
De contactpersoon voor stages is Remmelt Suir.
Voor meer informatie kunt u een mail zenden
aan Remmelt Suir:
vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl. ¾

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen
begroeten.
Namens het bestuur,
Roelie Conijn, secretaris
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