Jonge Balie Noord-Holland
NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING DE JONGE BALIE NOORD-HOLLAND - Jaargang 44, november 2014

LEZING 20 november 2014 (mogelijk
gemaakt door ABn amro)

Geachte collegae, confrères, amici en amicae,

De lezing van 20 november a.s. wordt verzorgd
door onze hoofdsponsor ABN AMRO. De naam
van de spreker vanuit de ABN is nog niet bekend,
het onderwerp gelukkig wel. De lezing zal gaan
over het opstarten van een eigen advocatenkantoor en alles wat hier bij komt kijken, zoals financiering, rechtsvorm etc. Vanuit de Jonge Balie zal
mr. Tim Farber, die recent zijn eigen kantoor Farber en Zwaanswijk Advocaten is gestart, ook kort
spreken over zijn ervaring als jonge advocaat-ondernemer.

Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

ALKMAAR + HAARLEM = NOORDHOLLAND PARTY, vrijdag 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:
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

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 lezing kunt u in het kader van het stage-reglement
een lezingspunt behalen.

	
  

Datum:
Tijd:
Locatie:

20 november 2014
17.15 uur
Houtplein 41 te Haarlem

De lezing zal 1 uur in beslag nemen. Aansluitend
zal er vanaf 18.15 uur een borrel bij de ABN plaatsvinden, waar wij u uiteraard ook graag allen verwelkomen!

met heerlijke hapjes en zelfs een insectenkraam!
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 volgende lezing is gepland op donderdag 4 december 2014. ¾

kerst-klaas: 4 december 2014

De kosten bedragen € 5,00. U kunt zich tot vrijdag 14 november 2014 opgeven per e-mail via: secretaris@jongebalienoordholland.nl.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven en
als het goed is in alle agenda’s vrijgehouden, zal
op 4 december a.s. het jaarlijkse kerst-klaas diner
plaatsvinden. Het diner zal dit jaar plaatsvinden
in Restaurant Parels (Oude Groenmarkt 8 te
Haarlem), waar wij tussen 19.30 uur en 20.00 uur
worden verwacht.

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.

Er is plek voor maximaal 40 personen en vol
is vol, dus geef je snel op! Aanmelden kan bij
Nicky (nicky@siebert-becker.nl) of Patricia
(P.neijtzelldewilde@levenbach-gerritsen.nl)

Het bestuur benadrukt dat iedereen – dus ook de
oudere leden – van harte welkom zijn. Meer informatie treft u eveneens bijgaand in de flyer. ¾
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Meer informatie is te vinden in bijgaande flyer.

Voor meer informatie kunt u een mail zenden aan
Remmelt Suir:
vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl. ¾

Voorafgaand aan het diner vindt er om 17.15 uur
een lezing en borrel plaats in Café Studio (Grote
Markt 25 in Haarlem). De spreker en het onderwerp van de lezing worden later
bekendgemaakt. 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:

borrel uitreiking stageverklaring
18 december 2014

Op donderdag 18 december 2014 zullen de stageverklaringen weer worden uitgereikt in Grandcafé Het Gulden Vlies (Koorstraat 30 in Alkmaar).

Facebook: Jonge Balie Noord-Holland
Linkedin: Jonge Balie Noord-Holland

De advocaten die hun stageverklaringen krijgen
en hun gasten zijn welkom vanaf 17.00 uur. De
stageverklaringen zullen vanaf 17.15 uur worden
uitgereikt.

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

In afwijking van voorgaande jaren mag de advocaat die zijn of haar stageverklaring ontvangt
drie gasten uitnodigen. 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 baliegenoten (jong of oud!) zijn vervolgens vanaf 18.00 uur
welkom voor de borrel.
Datum:
Vanaf:
Aanvang:
Borrel:		
Locatie:
     

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen
begroeten.

donderdag 18 december 2014
17.00 uur (inloop genodigden)
17.15 uur (genodigden)
18.00 uur (vrij toegankelijk leden)
Het Gulden Vlies, Koorstraat 30     
te Alkmaar

Namens het bestuur,
Roelie Conijn, secretaris

politie- en deurwaardersstage

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

COLOFON
Uitgave: Vereniging De Jonge Balie Noord-Holland.
http://www.jongebalienoordholland.nl
Redactie: Secretariaat - secretaris@jongebalienoordholland.nl.
Ontwerp: Jelle Jonker.
Bestuur: Voorzitter: Kim van Hoogmoed · Vicevoorzitter: Remmelt Suir ·
Secretaris: Roelie Conijn · Penningmeester: Koen Janssen · Lid Alkmaar:
Wendy Sieval · Lid Haarlem: Jacob-Jan Dijkman.

Beide excursies kunnen het gehele jaar door ingepland worden en leveren u per excursie twee
punten op. De contactpersoon voor stages is
Remmelt Suir.
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