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BEtrokkenheid leden en kantoren
uit het oude arrondissement
Alkmaar

Geachte collegae, confrères, amici en amicae,
Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

Het is inmiddels meer dan tien maanden geleden
dat de Jonge Balie Alkmaar en Jonge Balie Haarlem zijn gefuseerd. Het bestuur heeft zich van te
voren tot doel gesteld de oude plaatselijke tradities in ere te houden. Het bestuur kan dit niet alleen.

ALKMAAR + HAARLEM = NOORDHOLLAND PARTY, 14 november 2014

Het is bijna zover, de datum staat al maanden geblokt in ieders agenda! Vrijdag 14 november 2014
organiseert de Jonge Balie Noord-Holland:

Na tien maanden moet het bestuur constateren
dat het werven van actieve leden uit de regio Alkmaar moeilijk is. Dit is onder andere het gevolg
van het feit dat er minder aanwas is van nieuwe
advocaat-stagiaires. Toch willen wij middels deze
weg de advocaat-stagiaires uit het voormalig arrondissement Alkmaar oproepen om betrokkenheid te tonen bij de Jonge Balie Noord-Holland.
Er zijn nog een aantal plaatsen in commissies
voor volgend jaar. Wij hopen dat jullie je daar voor
aanmeldt bij de secretaris:
secretaris@jongebalienoordholland.nl.

Alkmaar + Haarlem = Noord-Holland party!
Alle leden zijn welkom vanaf 19.30 uur tot 01.00
uur in de wachtruimte tweede klasse op Perron 3a
van Station Haarlem voor een aangeklede borrel
met heerlijke hapjes en zelfs een insectenkraam!
	
  

Het bestuur wil de kantoren uit het oude arrondissement Alkmaar ook oproepen de betrokkenheid
bij de Jonge Balie te (blijven) promoten. Net zoals
voor de fusie heeft de Jonge Balie een belangrijke
functie. Deze functie is zelfs belangrijker geworden nu advocaat-stagiaires niet meer met collega’s
uit hetzelfde arrondissement de opleiding volgen.
Wil je als beginnend advocaat-stagiaire je mede
advocaten leren kennen ben je derhalve aangewezen op de activiteiten van de Jonge Balie NoordHolland. Kom dus allen! ¾

U kunt zelfs nog een dansje wagen want Irma and
the dazzle party zal een spetterend optreden verzorgen. Deze band heeft tijdens Kabarepa in het
voorjaar alle voetjes van de vloer gekregen!
De kosten bedragen € 5,00. U kunt zich tot vrijdag 14 november 2014 opgeven per e-mail via: secretaris@jongebalienoordholland.nl.

reminder lezing 17 oktober 2014

Wegens verhindering van mr. L. Hermes zal de
lezing op 17 oktober a.s. gegeven worden door
mr. Myrthe Steenhuis, werkzaam bij Köster advocaten. Mr. Steenhuis heeft Nederlands recht
gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en is
advocaat sinds 1998. Ze is lid van de Vereniging
Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). De
lezing zal gaan over het nieuwe ontslagrecht.

Uw bijdrage kunt u alvast overmaken op rekening
NL46 ABNA 0475 633 121 ten name van Jonge Balie Noord-Holland o.v.v. Feest en uw naam. Contante betaling aan de deur is eveneens mogelijk.
Er is geen gelegenheid om te betalen met pin.
Het bestuur benadrukt dat iedereen – dus ook de
oudere leden – van harte welkom zijn. Meer informatie treft u eveneens bijgaand in de flyer. ¾

Daar er grote waarde wordt gehecht aan een goed
verloop van de lezing en uit waardering voor de
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gastspreker, wordt u vriendelijk verzocht ruim op
tijd aanwezig te zijn. Voor het bijwonen van de lezing 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:
Tijd: 		
Locatie:

met een korte lezing over de Wet BOPZ, verzorgd
door mr. F.S. Cuperus. Aansluitend zal een unieke
rondleiding plaatsvinden waarbij de deelnemers
o.a. worden meegenomen in de geschiedenis van
de psychiatrische instelling genaamd St. Willibrordus. De excursie zal circa twee uur duren.

17 oktober 2014
17.15 uur
Gulden Vlies, Koorstraat 30 Alkmaar

De lezing zal 1 uur in beslag nemen. Gelijktijdig
en aansluitend zal er vanaf 17.30 uur een borrel
plaatsvinden, waar wij u uiteraard ook graag allen
verwelkomen!
De volgende lezing is gepland op donderdag 20
november 2014 en zal worden verzorgd door
onze hoofdsponsor ABN Amro. ¾

U kunt zich nog tot 20 oktober a.s. aanmelden
via: w.sieval@jjcengelsadvocatenkantoor.nl. Er
zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar.

biertje, balletje, bowlen
23 oktober 2014

Op donderdag 23 oktober a.s. zal de bowlingavond van de Jonge Balie Noord-Holland plaatsvinden. Deze gezellige avond begint om 18.00 uur
bij Bison Bowling in Haarlem (Orionweg 400).

Afhankelijk van uw stagereglement kunt u de excursie als volgt inzetten:

De eigen bijdrage bedraagt € 7,50 p.p. Graag dit
voldoen aan de activiteitencommissie bij aanvang van het bowlen. Voor drank en borrelhappen wordt gezorgd.
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Oud Alkmaar (voor 1 maart 2013):
vrije opleidingspunten
Oud Haarlem (voor 1 maart 2013):
excursie
Nieuw reglement (na 1 maart 2013):
excursie

Wie wordt de bowlingkoning(in) van de avond?
Meld je gauw aan, er zijn nog maar een paar plekken te vergeven i.v.m. de baanreservering. Aanmelden kan bij Nicky (nicky@siebert-becker.nl)
of Patricia
(P.neijtzelldewilde@levenbach-gerritsen.nl) ¾
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kerst-klaas: save the date
4 december 2014!

Het wordt weer winter! Sinterklaas is weer onderweg met zijn vertrouwde (en nieuwe) Pieten.
En ook de Kerstman en zijn rendieren staan al
klaar om ons landje te komen bezoeken. Dit betekent ook dat het jaarlijkse Kerst-Klaasdiner van
de Jonge Balie Noord-Holland in aantocht is. In
de agenda kan al worden genoteerd dat het diner
zal plaatsvinden op donderdag 4 december 2014.
Save the Date!

excursie: 30 oktober 2014
REMinder!

Voor de excursie op donderdag 30 oktober 2014
a.s. bij St. Willibrordus te Heiloo zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De excursie zal vanaf
15.00 uur plaatsvinden op het terrein van GGZ
Noord-Holland-Noord. Aangevangen zal worden

Voorafgaand aan het diner zal een lezing worden
gegeven. Locatie, kosten en de datum vanaf wan2/3
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neer en de wijze waarop je je kunt opgeven voor
deze activiteit volgen zo snel mogelijk. ¾

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

najaarsreis barcelona in mr.!

De najaarsreis dit jaar vond plaats van 11 september tot en met 14 september 2014 en had het zonnige Barcelona als bestemming. De reis was een
groot succes, met als kers op de taart dat de reis
zelfs is vermeld in de mr. van oktober! 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 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

van der molen bokaal

Op 18 september jl. vond de jaarlijkse strijd om de
Van der Molen Bokaal plaats op de velden van de
Koninklijke HFC. Na drie opeenvolgende jaren
winst voor de Balie kwam de eer dit jaar toe aan
de Rechtbank/Parket. Na negentig minuten kon
het team van de Balie met het schaamrood op de
kaken de kleedkamer opzoeken en beginnen met
het verwerken van de 2-7 nederlaag.

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen
begroeten.
Namens het bestuur,
Roelie Conijn, secretaris

Mr. Rocco Mulder bedankt voor het in goede
banen leiden van de wedstrijd en leden van de
Rechtbank/Parket gefeliciteerd met de overwinning. ¾

politie- en deurwaardersstage
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Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage.
Beide excursies kunnen het gehele jaar door ingepland worden en leveren u per excursie twee
punten op.
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