
Jonge Balie Noord-Holland

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

Lezing 4 december 2014 
door Annette mAk
Voorafgaand aan het Kerst-Klaas diner op 4 
december a.s., zal er om 17.15 uur een lezing 
plaatsvinden in Café Studio (Grote Markt 25 in 
Haarlem). Deze lezing wordt verzorgd door mr. 
Annette Mak. Zij is vennoot bij Schenkeveld Ad-
vocaten. Zij is gespecialiseerd in het recht van de 
intellectuele eigendom en daaraan verwante ge-
bieden. Naast haar praktijk op het gebied van de 
intellectuele eigendom is zij voorzitter van de sec-
ties agrarisch en hippisch recht van Schenkeveld 
Advocaten. 
 
De lezing zal gaan over hippisch recht. Geheel in 
stijl van de avond zal zij spreken over geschillen 
rond de koop en verkoop van het paard van Sint 
Nicolaas en Sint Nicolaas Stables B.V. Daarbij zal 
onder andere worden stilgestaan bij aspecten als 
de zes maanden regel, de noodzaak van keuringen, 
het antedateren door dierenartsen en internatio-
nale aspecten. Tevens zal zij aan u een checklist 
presenteren.
 
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 stagereglement 
een lezingspunt behalen. Advocaten die reeds in 
het bezit zijn van hun stageverklaring kunnen 
voor het bijwonen van de lezing 1 PO punt in het 
kader van high trust behalen.

Datum:  4 december 2014
Tijd:   17.15 uur
Locatie:  Café Studio, Grote Markt 25 
  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 15 januari 2015 
17.15 uur in Alkmaar. Zet u deze datum alvast in 
uw agenda?  ¾ 

kerst-kLAAs: 4 december 2014
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 en 20.00 uur wor-
den verwacht.

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

Meer informatie is te vinden in bijgaande flyer.  ¾

borreL uitreiking stAgeverkLAring 
18 december 2014
Op donderdag 18 december 2014 zullen de stage-
verklaringen weer worden uitgereikt in Grand-
café Het Gulden Vlies (Koorstraat 30 in Alkmaar).  

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

In afwijking van voorgaande jaren mag de advo-
caat die zijn of haar stageverklaring ontvangt drie 
gasten uitnodigen, dit in verband met het grote 
aantal verklaringen dat wordt uitgereikt. Hieron-
der zijn ook kantoorgenoten en de patroon begre-
pen. Namens de Raad van Toezicht is daarbij nog-
maals 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.   
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Datum: donderdag 18 december 2014
Vanaf:               17.00 uur (inloop genodigden)
Aanvang: 17:15 uur (genodigden) 
Borrel:  18:00 uur (vrij toegankelijk leden)
Locatie: Het Gulden Vlies, Koorstraat 30 
  te Alkmaar

nieuWJAArsborreL 15 JAnuAri 2015
Op donderdag 15 januari 2015 vindt de nieuw-
jaarsborrel plaats vanaf 17.30 uur in Het Gulden 
Vlies (aan de Koorstraat 30 Alkmaar). Vooraf-
gaand zal eveneens een lezing plaatsvinden, meer 
informatie wordt nog bekend gemaakt. U bent 
van harte welkom om samen met het bestuur te 
proosten op een succesvol en gezellig 2015.  ¾ 

ALgemene LedenvergAdering 
19 FebruAri 2015
Op donderdag 19 februari 2015 zal de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden in De Studio te 
Haarlem. U ontvangt hiervoor nog een separate 
uitnodiging. Aansluitend zal eveneens een lezing 
plaatsvinden, meer informatie zal nog worden 
bekend gemaakt. Wilt u deze datum in uw agen-
da noteren?  ¾

vAcAtures reiscommissie 
nAJAAr 2015
Ook volgend jaar zullen weer twee reizen wor-
den georganiseerd. Voor de reiscommissie najaar 
zoekt het bestuur nog drie enthousiaste leden die 
de organisatie ervan ter hand willen nemen. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Lu-
cia van Leeuwen (vanleeuwen@kadv.nl).  ¾

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

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

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

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.

© 2014 Vereniging De Jonge Balie Noord-Holland.


