
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.

BESTUURSWISSEL
Met genoegen kan ik u berichten dat bij de 
ALV van de Jonge Balie Noord-Holland van 19 
februari jl. een nieuw bestuur is gekozen. Voor het 
bestuursjaar 2014 / 2015 is het bestuur als volgt 
samengesteld: 

Jacob-Jan Dijkman  Voorzitter
Patricia Neijtzell de Wilde Vicevoorzitter
Joris Kunst   Secretaris
Oscar van der Pol  Penningmeester
Lucia van Leeuwen  Algemeen  
    bestuurslid

Namens het nieuwe bestuur worden hierbij de 
uitgetreden bestuursleden Kim van Hoogmoed, 
Remmelt Suir, Roelie Conijn, Koen Janssen en 
Wendy Sieval hartelijk bedankt voor de bewezen 
diensten tijdens het afgelopen bestuursjaar.

Het nieuwe bestuur kan beloven dat zij er alles 
aan zal doen om  het tweede jaar van de Jonge 
Balie Noord-Holland tot een nog groter succes te 
maken dan het vorige!  ¾

PLEITWEDSTRIJDEN 12 EN 13 maaRT 2015
Nog maar een paar dagen en dan is het weer zover: 
op 12 en 13 maart aanstaande zullen 34 advocaat-
stagiaires in het Gerechtsgebouw aan de Jansstraat 
te Haarlem strijden om de felbegeerde Gouden 
Bef. Uw support kunnen de pleiters daarbij goed 
gebruiken! 

Na beide pleitdagen kan door de pleiters en de 
andere aanwezigen worden nageborreld in Café 
Studio te Haarlem.  U komt toch ook? 

Datum: 12 en 13 maart 2015 
Tijdstip: 9.30 – 17.00 uur 
Locatie: Gerechtsgebouw aan de Jansstraat 81 
(2011 RW te Haarlem)  ¾  

KaBaREPa: 10 aPRIL
De Gouden Bef voor de beste pleiter tijdens de 
pleitwedstrijden wordt als vanouds uitgereikt 
op KABAREPA. Dit jaar zal hét evenement 
voor de Balie, de rechtbank en het parket van 
arrondissement Noord-Holland plaatsvinden op 
vrijdag 10 april 2015 in het Patronaat te Haarlem. 

De avond zal gevuld zijn met een diner, cabaret 
en een spetterend knalfeest! Het belooft weer een 
fantastische avond te worden! 

Bij de nieuwsbrief treft u de officiële uitnodiging 
en het inschrijfformulier met betalingsmachtiging 
aan. Aanmelden kan door het inschrijfformulier 
ingevuld te retourneren aan mw. mr. I. Epe via 
epe@kalbfleisch.nl of via faxnummer 
023 - 531 84 41. 

Datum: 10 april 2015
Tijdstip: 17.30 – 1.00 uur
Locatie: Patronaat , Zijlsingel 2
(2013 DN te Haarlem) 

Zorgt u ervoor dat u Kabarepa 2015 niet mist?  ¾ 

LEzINg EN BoRREL: 19 maaRT 2015
Tussen de pleitwedstrijden en Kabarepa door zal 
op 19 maart 2015 alweer de derde lezing van het 
nog prille jaar worden verzorgd. In Het Gulden 
Vlies te Alkmaar zal mr. Oscar Minjon van Klaver 
Van der Hooft Posch Advocaten te Hoorn de 
lezing verzorgen. 

Oscar is specialist op het gebied van bestuursrecht. 
Hij heeft bestuursrecht gedoceerd aan de VU en 
daarnaast is hij als docent bestuursprocesrecht 
verbonden geweest aan de oude opleiding van 
de Orde. Thans staat Oscar (lokale) overheden 
en particulieren bij op nagenoeg alle vlakken van 
het bestuursrecht. Onderwerp van de lezing is de 
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij 
onrechtmatige besluiten. Komt allen! 

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het 
kader van het stagereglement een lezingspunt 
behalen. Daar er grote waarde wordt gehecht aan 
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een goed verloop van de lezing en uit waardering 
voor de gastspreker, wordt u vriendelijk verzocht 
ruim op tijd aanwezig te zijn. 

Datum: 19 maart 2015 
Tijd: 17.15 uur 
Locatie: Café Het Gulden Vlies, Koorstraat 30 
(1811 GP te Alkmaar)

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 
gezellig blijft hangen om na te praten en een 
borrel met ons te drinken.  ¾

PUBQUIz: 26 maaRT 2015
Wegens succes herhaald: de Jonge Balie gaat 
pubquizzen! Op donderdag 26 maart zullen wij 
ons vanaf 17.30 verzamelen in Café Van Gunsteren 
in Haarlem om onze kennis te onderwerpen 
aan de vragen van Harry. Deze kale quiz-god 
organiseert sinds jaar en dag pubquizzes en heeft 
voor ons speciale vragenrondes in petto. Fris 
uw rechtenkennis even op, want er zullen ook 
juridische vragen aan bod komen! 

Voor wie direct uit kantoor komt verzorgen wij 
voordat we gaan quizzen een goede daghap. Ook 
drankjes zijn inclusief. De schade zal € 5,- eigen 
bijdrage zijn. 

Aanmelden doet u door vóór 15 maart een mailtje 
te sturen naar j.veninga@tanger.nl. Er is plek 
voor maximaal 35 man en let op: aanmelden = 
betalen! Geeft u even aan of u ook een hapje mee 
eet? Wij kijken er naar uit jullie de 26ste maart te 
zien!   

Datum: 26 maart 2014
Tijdstip: 17.30 uur
Locatie: Café Van Gunsteren, Breestraat 11
(2011 ZX te Haarlem)  ¾
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VooRJaaRSREIS NaaR LISSaBoN
7 mEI - 10 mEI 2015
De Jonge Balie reist van 7 mei tot en met 10 mei 2015 
naar Lissabon voor een onvergetelijk weekend. De 
nieuwsbrief en de flyer heeft u bij de nieuwsbrief 
van februari al ontvangen. De aanmeldingen 
stromen binnen, maar niet gevreesd: er is nog 
ruimte! 

Deze is wel (zeer) beperkt, dus als u mee wilt naar 
het prachtige Lissabon voor een weekend dat u 
zich nog lang zult heugen, zult u zich snel moeten 
aanmelden (vol = vol!).  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 
ingepland 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



UPDaTE E-maIL aDRESSENLIJST
De nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail 
verzonden. 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 sturen aan 
secretaris@jongebalienoordholland.nl. ¾

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te 
mogen begroeten.

Namens het bestuur,
Joris Kunst
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