
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

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

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
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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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BorrelBoot vriJdag 11 Juli 2014
Op vrijdag 11 juli a.s. zal de Jonge Balie Noord-
Holland zich verplaatsen naar Amsterdam voor 
een (borrel)boottocht door de prachtige grach-
ten van Amsterdam. Onder het genot van hapjes 
en drankjes zullen we de zomer en het weekend 
goed inluiden. De eigen bijdrage voor de borrel-
boot bedraagt dit jaar € 15,- en aanmelden kan tot 
uiterlijk woensdag 2 juli a.s. 12.00 uur dus wees 
er snel bij!  
 
Aanmelden kan bij p.neijtzelldewilde@leven-
bach-gerritsen.nl of nicky@siebert-becker.nl. 
De exacte locatie en het tijdstip worden zo spoe-
dig mogelijk aan de deelnemers 
bekendgemaakt. ¾

save tHe date BeacHvolleYBaltoer-
nooi 29 augustus 2014
Save the date! Zet alvast een groot kruis in jouw 
agenda en in die van je kantoorgenoten op 29 
augustus 2014! Op die dag organiseert de acti-
viteitencommissie traditiegetrouw het jaarlijkse 
strandvolleybaltoernooi in Castricum! 

Welk kantoor gaat er dit jaar met de overwin-
ning vandoor? Voor een slecht weer programma 
wordt uiteraard gezorgd. Verdere informatie zal 
nog volgen.  ¾

naJaarsreis 
Hola! Dit jaar zal voor het eerst de najaarsreis 
voor de Jonge Balie Noord-Holland plaats-vin-
den. Van 11 tot en met 14 september 2014 zul-
len wij met een select gezelschap naar het warme 
Barcelona vertrekken. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar, dus geef je snel op, want vol = vol!

Aanmelden kan tot vrijdag 6 juni 2014 door bij-
gevoegd inschrijvingsformulier te sturen naar 
Annette van der Weijden: a.vanderweijden@
schenkeveldadvocaten.nl.  ¾

FusieFeest 
In november 2014 organiseert Jonge Balie Noord-
Holland een spetterend feest ter ere van de fusie 
tussen de Jonge Balies Alkmaar en Haarlem. Of u 
nu jong of oud bent, sinds kort advocaat bent of al 
lange tijd; het maakt niet uit. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit bijzon-
dere feest bij te wonen en de fusie tot één Jonge 
Balie te vieren. De locatie en verdere invulling 
blijft nog even geheim. U bent er toch ook bij? 

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.  ¾

excursies: BiJWonen opnames ‘de 
riJdende recHter’ en Bezoek aan 
raad van discipline
Beide excursies zijn inmiddels vol. In het najaar 
zal wederom een excursie worden georganiseerd. 

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

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

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 col-
lega’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.
 

   


