
Jonge Balie Noord-Holland

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI 
VRIjdAg 29 AugusTus 2014
De laatste kans om je aan te melden voor het 
beachvolleybaltoernooi op 29 augustus 2014! Op 
vrijdag 29 augustus a.s. zal de Jonge Balie Noord-
Holland zich verplaatsen naar Castricum aan Zee 
en zullen verschillende kantoren de strijd met el-
kaar aangaan. Niet alleen advocaten, maar uiter-
aard ook ondersteunend personeel is hierbij van 
harte welkom.
 
Datum: 29 augustus 2014
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Club Zand, Zeeweg 200 Castricum aan Zee.
 
De eigen bijdrage is € 10,- voor het toernooi en 
€15,- voor de barbecue. 
 
De aanmeldingstermijn is verlengd tot uiterlijk 
12 augustus 2014 (er is maximaal plaats voor 120 
deelnemers).  Aanmelden kan via het bijgesloten 
inschrijfformulier bij: 
j.swaan@schenkeveldadvocaten.nl ¾

BORREL: sAVE THE dATE
Op vrijdag 11 september 2014 zal er een borrel in 
Haarlem plaatsvinden (zonder lezing). Locatie en 
tijdstip zullen zo spoedig mogelijk bekend wor-
den gemaakt.  ¾

VOETBALwEdsTRIjd BALIE-RECHTBANk 
18 sEpTEmBER 2014
Dé wedstrijd tussen de balie en de rechtbank zal 
plaatsvinden op donderdag 18 september a.s. om 
18.30 uur bij de Koninklijke HFC (Emauslaan 2 te 
Haarlem). De training hiervoor is in volle gang. 
Komt het zien!  ¾

LEzINg 17 OkTOBER 2014
Op 17 oktober a.s. om 17.15 uur zal alweer de ze-
vende lezing van dit jaar plaatsvinden. De lezing 
zal worden verzorgd door mr. L. Hermes, werk-
zaam bij Molenaar & Hermes Advocaten. Mr. Her-
mes is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heeft 
de postdoctorale opleiding Grotius Arbeidsrecht 
afgerond. De lezing zal gaan over het nieuwe ont-
slagrecht.
 
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 in het kader van het stage-reglement 
een lezingspunt behalen.
 
Advocaten die reeds in het bezit zijn van hun 
stage-verklaring kunnen voor het bijwonen van 
de lezing 1 PO punt in het kader van high trust 
behalen.

Datum: 17 oktober 2014
Tijd: 17.15 uur
Locatie: Gulden Vlies, Koorstraat 30 Alkmaar.
 
Gelijktijdig en aansluitend zal er vanaf 17.30 uur 
een borrel plaatsvinden, waar wij u uiteraard ook 
graag in grote getale verwelkomen!  ¾

FusIEFEEsT 14 NOVEmBER 2014
De stemmen zijn geteld! De voorkeur is uitgegaan 
naar een topfeest op Perron 3a te Haarlem. De lo-
catie is inmiddels vastgelegd voor 14 november 
2014. Het bestuur is ondertussen druk bezig met 
de verdere voorbereiding. Zet u de datum alvast in 
uw agenda?  ¾
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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

sjBN jONgE BALIE CONgREs 
dIT jAAR IN dE EFTELINg
Het Jonge Balie Congres (donderdag 6 en vrij-
dag 7 november 2014) vindt dit jaar plaats op 
een spetterende locatie: de Efteling! Het Efte-
ling Theater en het Fata Morgana Paleis vormen 
het decor voor tal van inspirerende lezingen en 
vurige debatten. De eerste congresdag wordt af-
gesloten met een knallend feest in het Fata Mor-
gana Paleis. Congresgangers overnachten in het 
naastgelegen park Bosrijk. In de huisjes is ruimte 
voor 4, 6 of 8 personen. 

Het thema van het congres is: Ontwikkeling & 
Recht: The sky is the Limit?  

Het thema ziet op verschillende actuele en ver-
gaande ontwikkelingen, zowel in het recht als in 
de maatschappij, waarbij steeds de vraag wordt 
gesteld: “Hoe ver kunnen we gaan? Is the sky the 
limit?” Denk aan digitale en technologische ont-
wikkelingen, aan juridische en maatschappelijke 
ontwikkelingen, maar ook aan de persoonlijke 
ontwikkeling van de jonge advocaat.
 

Iedereen heeft direct of indirect met deze nieuwe 
ontwikkelingen te maken. Dagelijks maken we 
bijvoorbeeld gebruik van social media, we beste-
den veel geld aan de nieuwste gadgets en we zijn 
constant bezig met het verbeteren van onze ge-
zondheid en ons prestatieniveau. Daarnaast moe-
ten wet- en regelgeving aangepast of ontworpen 
worden op iedere nieuwe ontwikkeling. Ook zul-
len rechters hun beslissingen conform de nieuwe 
ontwikkelingen geven. 
  
Kortom: een congres dat je niet wilt missen! Wil 
jij verzekerd zijn van deelname? Meld je dan snel 
aan via de website www.jongebaliecongres.nl. 
De inschrijvingen zijn inmiddels geopend. Let 
op: in tegenstelling tot voorgaande jaren sluit de 
inschrijving dit jaar twee weken voor het congres 
(22 oktober 2014). Dit geldt ook voor de feestgan-
gers! Wees er dus snel bij.  ¾
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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 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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