
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.

VRIJMIBo: 18 septeMBeR 2015
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van augus-
tus is het weer hoog tijd voor de jaarlijkse VRIJ-
MIBO! Het bestuur van de Jonge Balie nodigt u 
van harte uit om op vrijdag 18 september 2015 
vanaf 18:30 uur de werkweek af te sluiten en het 
weekend in te luiden met een borrel bij Grand 
Café XO aan de Grote Markt te Haarlem. 

U kunt voorafgaand aan de borrel (vanaf 17:30 uur) 
een daghap nuttigen die XO speciaal aan leden 
van de Jonge Balie aanbiedt: een hamburger van 
de kaart, inclusief bier, wijn of fris voor slechts € 
12,50. U dient hiervoor tijdig te reserveren bij XO 
door te bellen naar 023 551 1350. 

Zoals gebruikelijk is het thema van de VRIJMIBO 
‘op vertoon van je patroon’. Voor de advocaat-sta-
giaires die hun patroon meenemen – en natuur-
lijk ook voor de betreffende patroons zelf – ligt 
een kleinigheidje klaar bij de entree, zolang de 
voorraad strekt. Neem dus vooral uw patroon of 
uw advocaat-stagiaire mee naar de VRIJMIBO!

De borrel eindigt om 22:30 uur, maar u blijft ook 
daarna van harte welkom bij XO om op eigen kos-
ten verder te borrelen. 

Datum:  vrijdag 18 september a.s.
Tijdstip:    van 18:30 tot 22:30 uur
Locatie:  Grand Café XO, Grote Markt 8, 
  2011 RD te Haarlem 

Aanmelden is niet nodig en er wordt geen eigen 
bijdrage van u gevraagd. We hopen u in groten 
getale te mogen begroeten op de VRIJMIBO van 
2015!  ¾

sJBN CoNgRes: 5 eN 6 NoVeMBeR 2015
Het SJBN Jonge Balie Congres vindt dit jaar op 5 en 
6 november 2015 plaats op een weergaloze locatie 
in het hart van Nederland: de Rijtuigenloods in 
Amersfoort. Deze locatie biedt een buitengewoon 
inspirerende omgeving om ons te ontwikkelen tot 
“T-shaped lawyer” en om een knallend eindfeest 
neer te zetten. Er wordt overnacht in nabijgelegen 
hotels in Amersfoort, hotelstad nummer 1 in 2015!

De inschrijving is inmiddels geopend en de laat-
ste plaatsen worden snel gevuld. Meer informatie 
over het congres en de mogelijkheden tot inschrij-
ving vindt u op www.jongebaliecongres.nl.  ¾

uItslag BeaChVolleyBaltoeRNooI 
28 augustus 2015
Op 28 augustus jl. vond het traditionele beachvol-
leybaltoernooi plaats bij Club Zand te Castricum. 

In de stralende zon streden vijftien teams om de 
trofee en om het recht zich een jaar lang het beste 
beachvolleybalkantoor van het arrondissement 
Noord-Holland te mogen noemen. Uiteindelijk 
trokken de volleyballers van Schenkeveld Advo-
caten aan het langste eind door in een zenuwslo-
pende finale titelverdediger Klaver Van der Hooft 
Posch Advocaten te verslaan. Van harte gefelici-
teerd! 

Na het toernooi hebben de moegestreden volley-
ballers – en de meelevende toeschouwers – kun-
nen genieten van een welverdiende barbecue en 
een dessertbuffet. Een meer dan geslaagde editie 
van het beachvolleybaltoernooi, hopelijk tot vol-
gend 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 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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