
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!
De teams worden gevormd, de trainingen zijn in 
volle gang en op vrijdag 28 augustus aanstaande 
krijgen we eindelijk antwoord op de vraag die 
ons allemaal al een jaar bezighoudt: welk kantoor 
heeft er in 2015 het beste beachvolleybalteam van 
het arrondissement? Of, anders gezegd: wie gaat 
een poging doen Klaver van der Hooft Posch Ad-
vocaten af te houden van de derde overwinning 
in successie?

Het is nu mogelijk om uw team in te schrijven dat 
gaat strijden om de prestigieuze wisselbeker! Een 
team (minimaal zes personen) kan bestaan uit het 
gehele personeel van een kantoor of van verschil-
lende kantoren, dus van stagiaire tot partner en 
van medewerker tot ondersteunend personeel. 
Ook is het mogelijk om meerdere teams per kan-
toor in te schrijven! Heeft u geen team van mini-
maal zes personen, maar wilt u wel graag meespe-
len? Geen probleem: u kunt dan aansluiten bij een 
ander team of er worden teams samengesteld uit 
de kantoren die minder dan zes personen hebben 
aangemeld!  

Na afloop van het toernooi kunt u genieten van 
een barbecue met als klap op de vuurpijl een over-
heerlijk dessertbuffet. Het is ook mogelijk om 
enkel deel te nemen aan de barbecue. Nadere in-
formatie vindt u op het aanmeldformulier dat bij 
deze nieuwsbrief is gevoegd. 

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

Tot 20 augustus a.s. kunt u zich opgeven door het 
aanmeldformulier aan mr. J.T.P. Koenis te sturen, 
per e-mail: j.koenis@klaver-partnersadvocaten.nl 
of per fax: 0229-27 63 09. ¾

TERUGBLIK BORRELBOOT 
EN KARAOKE 2015
Het inmiddels niet meer weg te denken als acti-
viteit van de Jonge Balie en ook dit jaar was het 
weer een groot succes: de borrelboottocht over de 
Amsterdamse grachten. 

Na ruim anderhalf uur geborreld en gevaren te 
hebben in het schitterende weer, verplaatste het 
gezelschap zich deze keer ook nog naar de fameu-
ze karaokebar “In the End”. Onder toeziend oog 
van de vakkundige jury hebben de leden van de 
Jonge Balie zich tot in de late uurtjes de longen 
uit het lijf gezongen om een gooi te doen naar de 
beker. 

De allereerste karaoketroffee van de Jonge Balie 
Noord-Holland is uiteindelijk gewonnen door mr. 
Gieljan Stevelmans van Köster Advocaten. Een 
meer dan geslaagde editie van de borrelbootacti-
viteit, op naar volgend jaar!  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:
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 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

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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