
Jonge Balie Noord-Holland

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur van de Jonge Balie Noord-
Holland vraag ik graag uw aandacht voor het 
volgende.

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI EN BBQ: 
28 AugusTus 2015
We kijken er alweer even naar uit, maar aan het 
eind van deze maand is het dan eindelijk zo ver: 
het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi van de Jon-
ge Balie Noord-Holland! Op vrijdag 28 augustus 
aanstaande wordt bij Club Zand te Castricum 
weer gestreden om de eeuwige roem en natuurlijk 
om de felbegeerde wisselbeker.
  
Aansluitend op het toernooi zal de barbecue wor-
den aangestoken en kan worden genoten van een 
heerlijk dessertbuffet. Aanmelden voor uitslui-
tend de barbecue behoort tot de mogelijkheden, 
dus ook voor degenen onder ons die liever niet 
meedoen met het volleybaltoernooi is er dus vol-
doende reden om de 28e aanwezig te zijn! 

Aanmelden kan tot 20 augustus via het bij de 
nieuwsbrief gevoegde aanmeldformulier. Een 
team bestaat uit minimaal zes personen, maar u 
kunt zich natuurlijk ook individueel aanmelden. 
Ook is het mogelijk om meerdere teams per kan-
toor in te schrijven en vanzelfsprekend zijn alle 
medewerkers van uw kantoor, dus ook het onder-
steunend personeel, meer dan welkom. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd!  

Datum:  vrijdag 28 augustus a.s.
Tijdstip:   Aanvang beachvolleybaltoernooi 
  om 14:30 uur, barbecue van 
  18.30 - 20.30 uur.
Locatie:  Club Zand (Zeeweg 200, 1900 NZ,  
  Castricum aan Zee) 

Vergeet u zich niet op tijd aan te melden? We zien 
u graag de 28e! ¾

VRIJMIBO: 18 sEpTEMBER 2015
Het bestuur van de Jonge Balie Noord-Holland 
nodigt u hierbij van harte uit voor de traditionele 
VRIJMIBO, die dit jaar gepland staat op vrijdag 18 
september 2015. 

Direct na werktijd zal de borrel worden geopend 
bij XO aan de Grote Markt te Haarlem. Meer in-
formatie over de VRIJMIBO zal in de nieuwsbrief 
van september volgen, maar reserveert u deze dag 
vast in uw agenda!  ¾

NAJAARsREIs 2015: 
1 TOT EN MET 4 OkTOBER 2015
Nog maar amper bekomen van de voorjaarsreis 
van afgelopen mei, kunnen de leden van de Jon-
ge Balie Noord-Holland zich gaan opmaken voor 
de najaarsreis van 2015. De najaarsreis zal dit jaar 
plaatsvinden van donderdag 1 oktober tot en met 
4 oktober 2015. 

Nadere informatie over de bestemming van de 
najaarsreis en het aanmeldformulier voor de reis 
ontvangt u op korte termijn per separate e-mail. 
Houdt u de data vast vrij en zorg dat u erbij bent, 
want het belooft weer een geweldige trip te wor-
den!  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 Patricia Neijtzell 
de Wilde. Voor meer informatie kunt u haar een 
mail zenden:
vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl.  ¾
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HEEFT u ONs AL gEVONdEN Op 
sOCIAL MEdIA?
De Jonge Balie Noord-Holland is ook op social 
media te vinden via Facebook en LinkedIn. Meldt 
u aan om op de hoogte te blijven van het laatste 
nieuws:

Facebook: Jonge Balie Noord-Holland
Linkedin: Jonge Balie Noord-Holland
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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 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,
Joris Kunst
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