
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.

VOORJAARSREIS NAAR LISSABON
Zoals aangekondigd zullen 29 leden van de Jonge 
Balie Noord-Holland deze donderdag voor vier 
dagen afreizen naar Lissabon. De weersverwach-
tingen zijn uitstekend en de deelnemers staan te 
popelen om er een fantastisch weekend van te 
maken. Houd onze Facebookpagina in de gaten 
voor de leukste foto’s, zodat u toch een beetje het 
gevoel heeft dat u erbij bent. 

Hierbij wensen wij de deelnemers een voorspoe-
dige reis en vooral een onvergetelijke ervaring toe 
en natuurlijk vernemen wij na afloop graag hoe 
het is geweest!  ¾

LEzINg 18 JuNI 2015
Voor de deelnemers van de voorjaarsreis zal een 
lezing worden georganiseerd in het zonnige Por-
tugal. Voor de thuisblijvers zal de eerstvolgende 
lezing plaatsvinden op 18 juni 2015 in Café Studio 
in Haarlem. 

De spreker en het onderwerp zullen bij de volgen-
de nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Noteert 
u deze datum vast in uw agenda?   ¾

TERugBLIk Op kABAREpA 2015
Op 10 april jongstleden vond in het Patronaat het 
Kabarepafeest plaats. Traditioneel werden daarbij 
de gouden, zilveren en bronzen bef aan de win-
nende deelnemers van de pleitwedstrijden uitge-
reikt. De uitslag treft u hieronder aan. 

Na de uitreiking barstte het cabaret los. Rechters, 
officieren en advocaten namen elkaar en de lan-
delijke politiek succesvol op de hak. Aansluitend 
speelde de band Eighty Eight in de kleine zaal, 
waar de voetjes van de vloer gingen. Het was een 
gezellige en geslaagde avond. Graag tot volgend 
jaar! 

Het bestuur wil hierbij graag iedereen bedanken 
die zich heeft ingezet om Kabarepa in goede ba-
nen te leiden. In het bijzonder gaat onze dank uit 
naar de Kabarepacommissie, bestaande uit onze 
leden mevrouw mr. Wondaal, mevrouw mr. Epe 
en mevrouw mr. Mons!  ¾

uITSLAg pLEITWEDSTRIJDEN
Op Kabarepa zijn als gezegd de winnaars van de 
jaarlijkse pleitwedstrijden bekendgemaakt door 
de jury. 

Op een derde plaats, goed voor de bronzen bef, is 
geëindigd mevrouw mr. Geerdes van Van Damme 
Advocaten. De zilveren bef is bemachtigd door 
mevrouw mr. Wondaal van Tanger Advocaten en 
mevrouw mr. Zeilstra van Abma Schreurs Advo-
caten & Notarissen is er met de gouden bef van-
door gegaan! Van harte gefeliciteerd!

Mevrouw mr. Wondaal zal de Jonge Balie ver-
tegenwoordigen bij de landelijke pleitwedstrij-
den, die dit jaar op 5 juni zullen plaatsvinden in 
Utrecht. Veel succes!  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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