
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.

EEN GESLAAGDE VOORJAARSREIS 2015!
Tot op het laatste moment bleef het spannend of 
de reis door zou gaan. Gelukkig zijn de gevolgen 
van de pilotenstaking van onze vliegmaatschappij 
ons bespaard gebleven en hebben 29 leden van de 
Jonge Balie van 7 tot en met 10 mei jl. kunnen ge-
nieten van het zonovergoten Lissabon! 

Alle ingrediënten voor een geslaagd weekend 
waren aanwezig: goed gezelschap, een fijn hotel, 
leuke barretjes, zon, zee en… cultuur! Natuurlijk 
ontbrak ook de juridische activiteit niet; het in-
ternationale kantoor Miranda Law Firm ontving 
ons met open armen voor een lezing en een bor-
rel. 

Reizigers: bedankt! Reiscommissieleden Shira 
Vrij, Leonie Keet en Caroline van der Kwaak: bij-
zonder bedankt voor de organisatie! 

Op naar de volgende reis! ¾

LEzING 18 JuNI 2015
De laatste lezing voor de zomerstop zal op 18 juni 
aanstaande plaatsvinden in Café Studio te Haar-
lem. De lezing wordt dit keer verzorgd door mr. 
Lique van der Leer – Jellinghaus van Köster Ad-
vocaten.
 
Lique is advocaat sinds 2007 en legt zich toe op 
het gebied van het (commerciële) contractenrecht 
en procesrecht, met bijzondere specialisatie in het 
franchiserecht. Dit zal dan ook het onderwerp 
zijn van haar lezing, waarin dus verschillende 
rechtsgebieden aan de orde zullen komen.  

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het ka-
der van het stagereglement een lezingspunt beha-
len. 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. Indien u niet stipt 
op tijd bent voor de lezing, kunnen we u het aan-
wezigheidsformulier niet meer laten onderteke-
nen en ontvangt u helaas geen lezingspunt. 

Datum:  18 juni 2015 
Tijd:   17.15 uur 
Locatie:  Café Studio 
  (Grote Markt 25 te Haarlem).

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal 
aldaar vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden. Tot 
dan! 

In juli en augustus zullen geen lezingen plaatsvin-
den, dus zorg ervoor dat u erbij bent om nog een 
lezingspunt te scoren voordat de vakantieperiode 
aanbreekt!  ¾

BORRELBOOt EN kARAOkE NIGht: 
3 JuLI 2015
Op vrijdag 3 juli aanstaande zal de Jonge Balie 
Noord-Holland afreizen naar een ander arrondis-
sement! 

We zullen ons na een lange werkweek begeven 
naar Amsterdam, waar een vol programma op ons 
te wachten staat. Om 19.00 uur sharp vertrekt een 
boot vol met drankjes en wat borrelhapjes vanaf 
de St. Nicolaaskerk (tegenover Centraal) die ons 
vervolgens anderhalf uur lang over de Amster-
damse grachten zal varen. 

Wanneer wij weer van boord gaan zullen wij ons 
verplaatsen richting de Zeedijk, om daar bij kara-
oke bar The End de microfoon te pakken en de 
sterren van de hemel te zingen (wie zingen eng 
vindt, wordt aangeraden op de boot een extra 
drankje te nemen). 
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Na de karaoke bar is het officiële programma af-
gelopen maar het staat een ieder natuurlijk vrij 
om daarna nog de stad in te gaan. We kijken er 
naar uit! 

Datum: 3 juli 2015
Tijd: verzamelen om 18:30 uur, varen van 19:00 – 
20:30 uur, karaoke vanaf 21:00 uur. 
Locatie: verzamelen voor de boot bij de steiger van 
Canal Company, tegenover de St. Nicolaaskerk 
(Prins Hendrikkade 73 te Amsterdam), karaoke bij 
The End (Nieuwebrugsteeg 32 te Amsterdam).

Kosten: € 15,-- per persoon
Aanmelden: niet later dan 24 juni aanstaande via 
schnepper@kadv.nl en zoals altijd geldt: aanmel-
den = betalen! Er is plaats voor maximaal 40 per-
sonen.  ¾

SAVE thE DAtE: BEAchVOLLEyBAL-
tOERNOOI EN BARBEcuE
Het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi met de aan-
sluitende barbecue zal dit jaar plaatsvinden op 
vrijdag 28 augustus 2015 bij Club Zand in Castri-
cum. In teams van minimaal zes personen wordt 
er gestreden om de prestigieuze wisselbeker! 

Een team kan bestaan uit het gehele personeel 
van een kantoor of van verschillende kantoren, 
dus van stagiaire tot partner en van medewerker 
tot ondersteunend personeel. Ook is het mogelijk 
om meerdere teams per kantoor in te schrijven. 

Na afloop van het toernooi kunt u genieten van 
een barbecue met als klap op de vuurpijl een 
overheerlijk dessertbuffet. Zet de datum dus al-
vast in uw agenda en houd de nieuwsbrief van de 
Jonge Balie Noord-Holland in de gaten voor ver-
dere informatie.  ¾ 

LANDELIJkE PLEItWEDStRIJDEN
Mr. Marianne Wondaal van Tanger Advocaten, 
winnares van de Zilveren Bef bij de regionale 
pleitwedstrijden, heeft de Jonge Balie Noord-
Holland met verve vertegenwoordigd tijdens de 
Landelijke Pleitwedstrijden die 5 juni jl. hebben 
plaatsgevonden in Utrecht. 
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Voor volle tribunes en onder toeziend oog van 
een vakjury met onder andere ex-wielrenner Thijs 
Zonneveld bepleitte Marianne met veel succes 
een casus op het gebied van sport & recht. Het was 
helaas niet genoeg voor de winst, maar we zijn na-
tuurlijk niet minder trots op onze vertegenwoor-
digster. Heel goed gedaan, Marianne!  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



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

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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