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

PUbquiz 13 maart 2014

LEZING 20 maart 2014

De activiteitencommissie is zeer verheugd jullie
uit te nodigen om deel te nemen aan de
Jonge Balie Pubquiz 2014!

Deelnemers van de pleitwedstrijden opgelet! Op
20 maart as. zal de lezing worden gegeven door
mr E.P. Vroegh, werkzaam bij Mesland & Vroegh
Advocaten. Mr. Vroegh werd begin 2009 nog uitgeroepen tot beste jonge vrouwelijke advocaat
van Nederland en is bekend om haar uitstekende
pleitvaardigheden.

De Pubquiz zal plaatsvinden op donderdag 13
maart as. in Café Proust, op de Noordermarkt 4
in Amsterdam. Te lopen/fietsen vanaf Amsterdam
Centraal of twee haltes (Buiten Brouwersstraat)
met bus 18, 21 of 22.

De lezing van 20 maart as. zal gaan over het pleiten in de rechtszaal en alles wat daarbij komt kijken. Een must-go dus voor de pleiters van dit jaar!
Net als in januari zal de lezing weer worden gehouden bij Wijn en Ko in Haarlem (Grote Markt
21) en zal om 17.30 uur beginnen.

Voorafgaand zal om 18.00 uur eerst een borrel
plaatsvinden. Om met een goed gevulde
maag te kunnen quizzen, zal er na de borrel een
daghap worden geserveerd en vervolgens
(rond 20.00 uur) zal de Pubquiz van start gaan!

Hoewel u hiermee inmiddels bekend wordt verondersteld, het vriendelijke verzoek ruim op tijd
aanwezig te zijn voor het bijwonen van de lezing.
Arriveert u na aanvang van de lezing, dan wordt u
niet tot deze lezing toegelaten en ontvangt u geen
punt voor de betreffende lezing. Zorg dus dat u op
tijd bent!

De eigen bijdrage voor deze activiteit bedraagt
€ 15,-- (incl. daghap en drankjes). Dit bedrag
dient aan het begin van de avond contant en gepast aan de activiteitencommissie te worden
voldaan.
Aanmelden kan tot en met donderdag 6 maart
as. door een e-mail te sturen aan
» nicky@siebert-becker.nl
of aan
» p.neijtzelldewilde@levenbach-gerritsen.nl.

De volgende lezing vindt plaats op donderdag 24
april as. om 17.30 uur in het Gulden Vlies, Koorstraat 30 te Alkmaar. Zet u deze datum alvast in
uw agenda? ¾

Voor annuleringen van eerdere aanmeldingen
geldt hetzelfde.

PLEITWEDSTRIJDEN 28 maart
en 4 april 2014

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

Er is een beperkt aantal plekken, dus meld je gauw
aan! Na aanmelding ontvang je een bevestiging
van deelname. Na 6 maart as. is kosteloos afmelden niet meer mogelijk en zal, ook indien je niet
komt opdagen, de genoemde eigen bijdrage alsnog in rekening worden gebracht, tenzij wij nog
een vervanger voor je hebben kunnen vinden.
We zien jullie graag op 13 maart a.s.!
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Jonge Balie Noord-Holland
kabarepa

politie- en deurwaardersstage

Diner, muziek, dans en natuurlijk een spetterend
optreden van het cabaret zullen het Patronaat in
Haarlem op zijn kop zetten!

Beide excursies kunnen het gehele jaar door ingepland worden en leveren u per excursie twee
punten op.

Het wordt een weergaloos feest voor de advocatuur, de rechtbank en het Openbaar Ministerie
van Noord-Holland! Het aanmeldingsformulier
treft u bijgaand aan. Het formulier dient uiterlijk
17 maart 2014 te zijn ontvangen door mr J. Vernes (Postbus 2380, 1620 EJ Hoorn, @: j.vernes@
vandiepen.com, F: +31 (0)229-287050).

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

Vrijdag 4 april 2014 is het weer tijd voor KABAREPA!

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

Update e-mail adressenlijst

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

Ook aan de terugreis richting Alkmaar is gedacht.
Bij voldoende animo wordt er voor de terugweg
een bus naar Alkmaar geregeld. ¾

GEZOCHT: redactielid boek 9

De redactie van boek 9 is nog op zoek naar een
redactielid boek 9 uit het voormalige arrondissement Alkmaar.

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen
begroeten.

Wilt u graag bij de redactie van boek 9 betrokken
zijn? Neem dan contact op met de secretaris,
mr. Roelie Conijn:
secretaris@jongebalienoordholland.nl. ¾

Namens het bestuur,
Roelie Conijn, secretaris

Heeft u ons al gevonden op
social media?

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
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