
Jonge Balie Noord-Holland

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

uw mening telt!
Jonge Balie NH gaat in november 2014 een spet-
terend feest ter ere van de fusie organiseren. Het 
bestuur heeft al wat voorwerk gedaan en staat nu 
voor de keuze. Omdat dit feest voor iedereen is 
zouden wij graag willen weten wat u wilt. 

Voor beide opties geldt dat de Jonge Balie Noord-
Holland de eigen bijdrage voor de deelnemers zo 
laag mogelijk zal houden. 

Een top galafeest met thema in Slot Assumburg in 
Heemskerk. 

De galakleding kan weer uit de kast voor dit spec-
taculaire (thema)feest. Het precieze thema zal ui-
teraard nog even geheim worden gehouden maar 
past uiteraard bij de uitstraling van deze bijzon-
dere locatie. 

Naast een (borrel)hapje en een drankje zal er ui-
teraard ook voor een topband worden gezorgd zo-
dat tot de late uurtjes kan worden gedanst. 

Voor busvervoer vanaf Haarlem en Alkmaar en 
weer terug wordt gezorgd. Ook is er voldoende 
parkeergelegenheid en zullen er voor de Jonge Ba-
lie (een beperkt aantal) kamers beschikbaar zijn 
zodat ook overnachting mogelijk is. 

Topfeest op station Haarlem
Op perron 3a midden op het station Haarlem is 
de oude wachtkamer eerste klasse gelegen. Deze 
bijzondere locatie zal bij deze optie worden afge-
huurd voor een spectaculair feest! 

Ook op deze locatie zal worden gezorgd voor een 
topband zodat ook hier de voetjes van de vloer 
kunnen onder genot van een (borrel)hapje en een 
drankje. 

Perron 3a is vanwege de bijzondere ligging uiter-
mate goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
vanuit alle windstreken van ons arrondissement. 
Na het feest kunt u (tevreden van de spectaculaire 
avond) zo in de trein stappen. Wilt u toch met de 
auto? Dan kunt u deze uiteraard parkeren in de 
nabij gelegen parkeergarage of in de achtergele-
gen wijk. 

Waar gaat uw voorkeur naar uit? Uw mening telt! 
Namens het bestuur verzoek ik u dan ook uw me-
ning door te geven in de poll (Klik hier om naar de 
poll te gaan). Namens het bestuur dank ik u voor 
uw mening!   ¾
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http://gratispoll.be/poll/6owqh0/
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ABn AmRO BliJFt HOOFDSpOnSOR
Het bestuur is verheugd mede te delen dat de 
sponsorovereenkomst met ABN Amro opnieuw 
is verlengd met een jaar. ABN Amro blijft der-
halve de hoofdsponsor van Jonge Balie Noord-
Holland.  ¾

BORRelBOOt! VRiJDAg 11 Juli 2014
De laatste kans om je aan te melden voor de bor-
relboot! Op vrijdag 11 juli a.s. zal de Jonge Balie 
Noord-Holland zich verplaatsen naar Amster-
dam voor een (borrel)boottocht door de prach-
tige grachten van Amsterdam. Mis dit niet!  
 
We verzamelen om 18.30 uur bij de steiger van 
Rederij Plas in Amsterdam (adres: Damrak 3). Om 
21.00 uur zullen we weer aanleggen en zullen we 
het feestje voortzetten in een van de vele kroegen 
in de omgeving. De eigen bijdrage is € 15,- (graag 
contant ter plaatse betalen bij de activiteiten-
commissie).

Aanmelden kan nog tot uiterlijk woensdag 9 juli 
a.s. om 12.00 uur. Aanmelden kan bij: 
nicky@siebert-becker.nl of p.neijtzelldewilde@
levenbach-gerritsen.nl.

Tot ziens op 11 juli!  ¾

 
BeACHVOlleYBAltOeRnOOi 
29 AuguStuS 2014
Op vrijdag 11 juli a.s. zal de Jonge Balie Noord-Op 
29 augustus 2014 zal het jaarlijkse beachvolley-
baltoernooi in Castricum plaatsvinden. Bijgaand 
treft u het inschrijfformulier aan, geef u snel op 
want vol is vol. Inschrijven kan tot uiterlijk 21 juli 
2014. Wij hopen u uiteraard weer in groten getale 
te mogen verwelkomen in Castricum! ¾

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

VACAtuRe SJBn
De SJBN heeft per september 2014 ruimte voor 
een nieuw bestuurslid met de portefeuille PR en 
Communicatie.

De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) orga-
niseert jaarlijks het Jonge Balie Congres, behartigt 
sinds 1976 de belangen van jonge advocaten en 
treedt op als intermediair tussen de Jonge Balie-
verenigingen en de Nederlandse Orde van Advo-
caten. Naast het Jonge Balie Congres organiseert 
de SJBN het SJBN Voetbal/hockeytoernooi, de 
SJBN Zeildag en sinds 2014 de Advocaat & Onder-
nemerdag.

Uitsluitend advocaten die niet tevens bestuurslid 
zijn van een lokale Jonge Balievereniging of lid 
van een ander orgaan van de SJBN komen voor de 
functie in aanmerking. Graag verwijzen wij naar 
de bijlage voor de vacature.

De vacature is bijgevoegd.  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-pa-
gina 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

https://www.facebook.com/groups/270009793122008/
http://www.linkedin.com/groups/Jonge-Balie-NoordHolland-4749690/about
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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 vriende-
lijk om dat kenbaar te maken door een e-mail te 
sturen aan 
secretaris@jongebalienoordholland.nl. ¾

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mo-
gen begroeten.

Namens het bestuur,
Roelie Conijn, secretaris
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