
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 vol-
gende.

lezing en nieuwjaarsborrel: 
14 januari 2015
Het nieuwe jaar zal op 14 januari aanstaande 
worden afgetrapt in Alkmaar met de eerste 
lezing van 2016, gevolgd door de altijd gezellige 
nieuwjaarsborrel. 

De lezing zal worden verzorgd door mr. Hopman 
van Advocatenkantoor Kerstin Hopman. Mr. 
Hopman legt zich toe op alle rechtsgebieden 
en onderwerpen die betrekking hebben op 
werk, inkomen en arbeidsongeschiktheid, zoals 
sociale zekerheid, re-integratie en arbeidsrecht. 
Het onderwerp van de lezing zal met deze 
onderwerpen en rechtsgebieden samenhangen. 

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het 
kader van het stagereglement een lezingspunt 
behalen. 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 aanwezigheidsformulier niet meer 
laten ondertekenen en ontvangt u helaas geen 
lezingspunt. 
  
Datum:  14 januari 2016 
Tijd:   17:15 uur 
Locatie:  Grand Café het Gulden Vlies 
  (Koorstraat 30, 1811 GP Alkmaar). 

Na de lezing zal in het Gulden Vlies tevens de 
nieuwjaarsborrel plaatsvinden. Graag nodigen 
we u uit om met ons te proosten op het nieuwe 
jaar, hopelijk tot dan!  ¾

save the date: alv, lezing en borrel: 
18 februari 2016
De Algemene Ledenvergadering van de Jonge Balie 
Noord-Holland zal op 18 februari aanstaande 
worden gehouden te Haarlem. U ontvangt circa 
twee weken voorafgaande aan de ALV per e-mail 
een uitnodiging met de relevante informatie. 

De ALV zal worden gevolgd door de maandelijkse 
lezing en borrel – nadere informatie volgt in de 
volgende nieuwsbrief – dus noteert u deze datum 
vast in uw agenda!  ¾ 

jonge balie reis 2016
De voorbereidingen voor een onvergetelijk, 
cultureel, bruisend en juridisch-inhoudelijk (lang) 
weekend naar een prachtige bestemming zijn 
reeds in volle gang. Hoewel de reis zelf pas over 
vijf maanden zal plaatsvinden kan opgeven nu al! 
Wees er snel bij want het devies is: wie het eerst 
komt, die het eerst maalt en vol is vol! 

De reis zal plaatsvinden van donderdag 19 mei 
2015 tot en met zondag 22 mei 2016 en er is 
plek voor maximaal 40 personen uit het hele 
arrondissement Noord-Holland. 

De bestemming van de reis zal op korte termijn 
bekend worden gemaakt. Mocht je al zeker weten 
mee te willen gaan, vul dan nu het aangehechte 
aanmeldformulier in en stuur dat op naar 
ruben.verschuren@wvant.com.  ¾ 
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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 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
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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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