
Jonge Balie Noord-Holland

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

Borrels en lezingen
Na iedere lezing is er de gelegenheid om met uw 
baliegenoten op informele wijze kennis te maken 
op de borrel. Echter, helaas blijkt dat een gedeelte 
vanwege het late tijdstip van de borrel direct weer 
vertrekt en dat baliegenoten die niet naar de le-
zing gaan te weinig aanhaken. 

De georganiseerde lezingen, maar zeker ook de 
borrels staan open voor alle leden van de Jonge 
Balie Noord-Holland. U bent dan ook van harte 
welkom: jong of oud, kort of lang geleden beëdigd. 

Om u tegemoet te komen zal met ingang van de 
lezing op 19 juni 2014 wel een verandering plaats-
vinden ten aanzien van het tijdstip van de lezing 
en borrel om zodoende de opkomst en de gezel-
ligheid te vergroten. Vanaf 19 juni 2014 is de aan-
vangstijd:

Lezing:  17.15 uur
Borrel:  17.30 uur (vanaf)

Kortom, wilt u niet naar de lezing? Dan bent u 
vanaf 17.30 van harte welkom alvast een borreltje 
met ons te nuttigen. De deelnemers aan de lezing 
zullen vanaf 18.15 uur uiteraard ook in de gelegen-
heid zijn na te praten over de lezing.  ¾

Borrel vrijdag 23 mei 2014
Op vrijdag 23 mei 2014 bent u van harte welkom 
op de borrel. Er zal geen lezing aan voorafgaan 
omdat de lezing deze maand plaatsvindt in het 
prachtige Valencia voor de deelnemers aan de 
reis. De borrel zal plaatsvinden op een afwijkende 
tijd bij het Gulden Vlies in Alkmaar waar wij met 
mooi weer heerlijk buiten in het zonnetje kunnen 
genieten van een hapje en een drankje. 

Datum:  vrijdag 23 mei 2014
Vanaf:    17:00 uur
Locatie: Gulden Vlies, Koorstraat 30 te Alkmaar

Wij hopen u in grote getale te verwelkomen!  ¾

lezing 19 juni 2014
Op 19 juni a.s. om 17.15 uur zal alweer de zesde 
lezing van dit jaar plaatsvinden. De lezing zal 
worden verzorgd door  mr. A.M. Mellema, werk-
zaam bij Mellema Advocaten te Haarlem. Naast 
haar werkzaamheden als arbeidsrecht advocaat 
is mr Mellema tevens oprichter van Skye Veran-
dermanagement, een samenwerkingsverband 
tussen arbeidsrechtadvocaten en HR specialisten. 
De lezing zal gaan over “communicatie voor ad-
vocaten”, waarbij kort de noodzakelijke commu-
nicatietools voor iedere advocaat aan bod zullen 
komen. 

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 le-
zing kunt u een lezingspunt behalen.

Datum:  19 juni 2014
Tijd:    17.15 uur
Locatie: Wijn en Ko, Grote Markt 21 te Haarlem.

Gelijktijdig en aansluitend zal er vanaf 17.30 uur 
een borrel plaatsvinden, waar wij u uiteraard ook 
graag in grote getale verwelkomen!

De volgende lezing vindt plaats op 17 oktober 
2014. Zet u deze datum alvast in uw agenda?  ¾

nieuWsBrieF van de vereniging de jonge Balie noord-Holland - jaargang 44, mei 2014

1/3



Jonge Balie Noord-Holland

2/4

Borrel uitreiking stageverklarin-
gen vrijdag 20 juni 2014
Op vrijdag 20 juni 2014 zullen de stageverklarin-
gen weer worden uitgereikt in Wijn en Ko (Grote 
Markt 21, Haarlem).  Deze advocaten die hun sta-
geverklaringen krijgen en hun gasten zijn welkom 
vanaf 16.00 uur. De stageverklaringen zullen 
vanaf 16.30 uur worden uitgereikt. In afwijking 
van voorgaande jaren mag de advocaat die zijn of 
haar stageverklaring ontvangt drie gasten uitno-
digen. Hieronder zijn ook kantoorgenoten en de 
patroon begrepen. Namens de Raad van Toezicht 
is daarbij nogmaals verzocht te benadrukken dat 
de patroon hierbij aanwezig dient te zijn. 

Overige kantoorgenoten en/of mede baliegeno-
ten (jong of oud!) zijn vervolgens vanaf 18.00 uur 
welkom voor de borrel.  ¾   

Datum: vrijdag 20 juni 2014
Vanaf:  16:00 uur (inloop genodigden)
Aanvang: 16:30 uur (genodigden) 
Borrel:  18:00 uur (vrij toegankelijk leden)
Locatie: Wijn en Ko, 
  Grote Markt 21 te Haarlem
 

uitslag pleitWedstrijden
Inmiddels hebben op 28 maart en 4 april de pleit-
wedstrijden plaatsgevonden. De winnaars zijn als 
volgt:

1. Mr. F.M. (Erik) Meis 
2. Mr. C.C. (Claar) de Brauw
3. Mr. J.M. (Marjolein) van Emst

Namens het bestuur nogmaals gefeliciteerd! Mr. 
Claar de Brauw zal de Jonge Balie Noord-Holland 
vertegenwoordigen bij de landelijke pleitwed-
strijden op vrijdag 6 juni 2014.  ¾

voorjaarsreis 8 tot en met 11 mei 
2014 valencia! 
Donderdag 8 mei 2014 reizen 31 baliegenoten af 
naar het zonovergoten Valencia voor de voor-
jaarsreis. Inmiddels wordt de laatste hand aan het 
programma gelegd en het belooft een leerzame 

en uiteraard ook gezellige reis te worden. Het be-
stuur wenst de deelnemers een goede reis. 

Was u te laat met inschrijven voor de voorjaars-
reis? In september 2014 reizen wij nogmaals met 
dertig baliegenoten af naar een nog onbekende 
bestemming. Houd de nieuwsbrief in de gaten en 
zorg dat u er op tijd bij bent! Ook deze reis belooft 
onvergetelijk te worden.  ¾

excursie: Bezoek aan de raad van 
discipline 10 juni 2014 
Op dinsdagmiddag 10 juni 2014 vanaf 13.00 uur 
zal de Jonge Balie Noord Holland een bezoek 
brengen aan de Raad van Discipline te Amster-
dam. Tijdens dit bezoek zal een aantal klachtza-
ken worden bijgewoond. 

Zien hoe het niet moet? Meld u aan! U kunt hier-
voor mailen naar Jacob-Jan Dijkman: jdijk-man@
swdv.nl. Er zijn slechts 15 plaatsen beschikbaar, 
dus wees snel!  ¾

Afhankelijk van uw stagereglement kunt u de ex-
cursie als volgt inzetten:

Oud Alkmaar (voor 1 maart 2013): 
» 2 vrije opleidingspunten; 

Oud Haarlem (voor 1 maart 2013):
» 1 excursie 

Nieuw reglement (na 1 maart 2013): 
» 1 excursie

excursie: BijWonen opnames ‘de rij-
dende recHter’ 3 juli 2014 
Op donderdag 3 juli a.s. organiseert de Jonge Balie 
Noord-Holland een excursie naar twee zittingen 
(opnames) van niemand minder dan de Rijdende 
Rechter! U wordt uitgenodigd om plaats te nemen 
in de studio’s in Zaandam om daar de opnames bij 
te wonen van het gelijknamige programma. De 
opnames zullen plaatsvinden in de middag op 3 
juli a.s. Over exacte tijden zullen de deelnemers 
per aparte mail nader worden geïnformeerd.  ¾
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Afhankelijk van uw stagereglement kunt u de ex-
cursie als volgt inzetten:

Oud Alkmaar (voor 1 maart 2013): 
» 2 vrije opleidingspunten; 

Oud Haarlem (voor 1 maart 2013):
» 1 excursie 

Nieuw reglement (na 1 maart 2013): 
» 1 excursie

Er zijn slechts 20 plaatsen te verkrijgen dus meld 
je voor 15 mei a.s. snel aan bij w.sieval@jjcengels-
advocatenkantoor.nl want vol is vol! 

We hopen u binnenkort terug te zien op de 
NCRV!  ¾

politie- en deurWaardersstage
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaag-
se politiestage en de ééndaagse deurwaarders-
stage. 

Beide excursies kunnen het gehele jaar door in-
gepland 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

klankBordgroep Beroepsop-
leiding advocatuur
Sinds 1 september 2013 is de nieuwe Beroepsop-
leiding Advocatuur van start gegaan. Vanuit de 
lichting stagiaires van september 2013 heeft de 
SJBN een ‘klankbordgroep’ gevormd, om zodoen-
de vanuit de stagiaires zelf te vernemen hoe de 
ervaringen met de nieuwe opleiding zijn. Vanuit 
deze klankbordgroep ontvangen wij waardevolle 
input voor verbeteringen aan de opleiding. 

Als belangenbehartiger van jonge advocaten heeft 
de SJBN regelmatig overleg met de uitvoerings-
organisatie CPO/Dialogue en de Orde, in welk 

overleg de kritiek- en verbeterpunten worden be-
sproken. De SJBN zou binnen de tweede lichting 
stagiaires ook graag  een klankbordgroep vormen. 
Dit om (i) ook de belangen van deze groep te be-
hartigen in gesprek met de uitvoeringsorganisatie 
en de Orde, en (ii) waardevolle informatie te ont-
vangen over op welke wijze door de uitvoerings-
organisatie iets wordt gedaan met gesignaleerde 
kritiekpunten vanuit de eerste lichting. 

De klankbordgroep bestaat idealiter uit stagiaires 
uit het hele land, van klein tot groot kantoor. Wij 
zenden 3 maal per jaar een beperkte vragenlijst, 
zodat de belasting minimaal is. Deelname aan de 
klankbordgroep geschiedt uiteraard op anonieme 
basis.
 
Mocht je advocaat-stagiaire zijn van de lichting 
maart 2014, hopen wij op je deelname! Ben je ge-
interesseerd, dan kan je contact opnemen met de 
Portefeuillehouder Opleidingen, Frederik Bouw-
man, via opleidingen@sjbn.nl.  ¾

landelijke pleitWedstrijden, 
diner en Feest
Een week voordat de Oranjekoorts uitbreekt en 
Nederland zijn eerste wedstrijd speelt tegen Span-
je vinden op vrijdag 6 juni 2014 de Landelijke 
pleitwedstrijden plaats. In de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht, zal die middag door 
tien ambitieuze pleiters gestreden worden om het 
landskampioenschap.
 
Traditiegetrouw wordt deze wedstrijd gevolgd 
door een diner en feest. U bent allen van harte uit-
genodigd om dit event bij te wonen. De pleitwed-
strijden en de prijsuitreiking in de middag zijn 
voor iedereen vrij toegankelijk. U kunt zich voor 
het diner en het feest opgeven via het bijgevoegde 
inschrijfformulier.  ¾

sjBn zeildag
Op vrijdag 20 juni 2014 organiseert de Stichting 
Jonge Balie Nederland de jaarlijkse SJBN Zeildag. 

Zeil mee op een van de zestienkwadraat zeilboten 
van Ottenhome en ga de strijd aan met uw colle-
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ga’s en confrères op de Loosdrechtse Plassen. Na 
afloop is er een borrel en barbecue en als de wind 
u goed gezind is liggen er uiteraard ook mooie 
prijzen in het verschiet.
    
Het programma ziet er als volgt uit:
» 09.30 uur: ontvangst en briefing
» 10.30 uur: start eerste manche                                                 
» 12.30 uur: Zeilerslunch                                                            
» 14.00 uur: start tweede manche                                               
» 16.30 uur: borrel en barbecue                                           
» 18.30 uur: prijsuitreiking
In een bootje passen 5 personen, maar je kan je 
natuurlijk ook alleen, of met een kleiner team 
inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt €60,- per 
persoon, inclusief barbecue. Zeilen zonder barbe-
cue kost €40,- per persoon. 

Inschrijven kan tot en met 15 juni 2014 met het 
bijgevoegde inschrijfformulier.  ¾

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 Facebook-
pagina 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

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@jongebalienoordholland.nl. ¾

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen 
begroeten.

Namens het bestuur,
Roelie Conijn, secretaris
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