
Jonge Balie Noord-Holland

Geachte collegae, confrères, amici en amicae, 

Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

Algemene ledenvergAdering 
19 februAri 2015 met AAnsluitend 
lezing en borrel
De ALV vindt plaats op 19 februari 2015 om 16.00 
uur in Café Studio te Haarlem. De uitnodiging en 
de agenda voor de ALV zijn bijgevoegd. Het be-
stuur van de Jonge Balie Noord-Holland hoopt u 
allen daar en dan te mogen verwelkomen.

Aansluitend zal om 17.15 uur de tweede lezing 
van 2015 plaatsvinden. Nadere informatie over de 
spreker en de inhoud van de lezing zal spoedig op 
de website van de Jonge Balie Noord-Holland ver-
schijnen (www.jongebalienoordholland.nl). Voor 
het bijwonen van de lezing kunt u in het kader 
van het stagereglement een lezingspunt behalen.

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. 

Datum:  19 februari 2015
Tijd:  17.15 uur
Locatie: Café Studio, Grote Markt 25 
  te Haarlem

Aldaar zal, gelijktijdig met en aansluitend op de 
lezing, vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden. Wij 
hopen uiteraard dat u na de ALV en de lezing ge-
zellig blijft hangen om een borrelhapje en –drank-
je met ons te nuttigen. 

De volgende lezing zal worden georganiseerd op 
19 maart 2015 in Alkmaar. Noteert u deze datum 
vast in uw agenda?  ¾ 

voorJAArsreis 2015: lissAbon
Daar gaan we weer! We zijn blij te mogen melden 
dat de voorbereidingen voor een onvergetelijk 
weekend met de Jonge Balie Noord-Holland weer 
in volle gang zijn! Nog een paar maanden en dan 
reist een gezelschap van de Jonge Balie af naar....
LISSABON! 

Van donderdag 7 tot en met zondag 10 mei 2015 
kunnen we met een groep van maximaal 30 advo-
caten genieten van cultuur, strand en lekker eten. 

De flyer en het aanmeldformulier voor de voor-
jaarsreis zijn bij de nieuwsbrief gevoegd. Wees er 
snel bij, want vol = vol!  ¾

PleitWedstriJden 12 en 13 mAArt 2015
De pleitwedstrijden worden dit jaar gehouden 
op donderdag 12 maart en vrijdag 13 maart 2015 
te Haarlem. U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn en de pleiters aan te moedigen. 

Aan het eind van beide pleitdagen zal een borrel 
worden georganiseerd voor de pleiters en hun ge-
volg in Café Studio te Haarlem. Houdt u deze data 
vrij?  ¾  

sAve tHe dAte: KAbArePA
Vanzelfsprekend zal ook in 2015 een nieuwe editie 
van KABAREPA worden georganiseerd door de 
Jonge Balie Noord-Holland. 

Kabarepa 2015 zal plaatsvinden op 10 april 2015. 
Kabarepa valt dit jaar derhalve niet gelijk met de 
pleitwedstrijden. 

Traditiegetrouw zal wel de Gouden Bef voor de 
winnaar van de pleitwedstrijden worden uitge-
reikt tijdens Kabarepa. 

Nadere informatie volgt spoedig.  Het belooft hoe 
dan ook weer een spetterend feest te worden dat 
u niet mag missen. Save the date!  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 Patricia Neijt-
zell de Wilde. Voor meer informatie kunt u haar 
een mail zenden:
p.neijtzelldewilde@levenbach-gerritsen.nl.  ¾

Heeft u ons Al gevonden oP 
sociAl mediA?
De Jonge Balie Noord-Holland is nu 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

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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