
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.

bestuurswissel
Met genoegen kan ik u berichten dat bij de ALV 
van de Jonge Balie Noord-Holland van 18 febru-
ari jl. een nieuw bestuur is gekozen. Voor het be-
stuursjaar 2016 / 2017 is het bestuur als volgt sa-
mengesteld: 

Oscar van der Pol  Voorzitter 
Patricia Neijtzell de Wilde Vicevoorzitter 
Archana Mahabiersing Secretaris 
Patrick Dijkstra  Penningmeester 
Joris Kunst  Algemeen bestuurslid 

Namens het nieuwe bestuur worden hierbij de af-
getreden bestuursleden Jacob-Jan Dijkman en Lu-
cia van Leeuwen hartelijk bedankt voor de bewe-
zen diensten tijdens het afgelopen bestuursjaar. 

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

lezing en borrel: 17 maart 2016
Op 17 maart 2015 zal alweer de derde lezing van 
dit jaar worden verzorgd. In Het Gulden Vlies te 
Alkmaar zal de heer M.G. Lasonder, deurwaarder 
bij Kerckhoffs & Lasonder Gerechtsdeurwaarders 
te Hoorn de lezing verzorgen.

Tijdens de lezing zal onder meer aandacht worden 
besteed aan het proces-verbaal van constatering. 
In een dergelijk proces-verbaal wordt een door de 
deurwaarder gedane verklaring vastgelegd, welke 
dient tot het leveren van bewijs. Een dergelijk 
proces-verbaal kan ten behoeve van nagenoeg alle 
(civiele) rechtsgebieden worden benut, dus ook 
voor uw praktijk kan het bijwonen van deze lezing 
interessant zijn. Daarnaast zal aandacht worden 
besteed aan de ‘digitale dagvaarding’ die ten 

gevolge van het programma KEI zijn intrede zal 
gaan doen. Komt allen! 

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, kun-
nen we u het aanwezigheidsformulier niet meer 
laten ondertekenen en ontvangt u helaas geen le-
zingspunt.

Datum:  17 maart 2016 
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 een borrel plaatsvinden. 
Wij hopen uiteraard dat u na de lezing gezellig 
blijft hangen om een borrelhapje en –drankje met 
ons te nuttigen. 

De hiernavolgende lezing zal worden georgani-
seerd op 21 april 2016 in Haarlem. Noteert u deze 
datum vast in uw agenda?  ¾

PleitweDstriJDen en KabarePa 
14 en 15 aPril 2016
Volgende maand is het zover: op donderdag 14 
april en vrijdag 15 april 2016 zullen de jaarlijkse 
pleitwedstrijden weer worden georganiseerd in 
Haarlem. U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn en de pleiters aan te moedigen. 
Zij kunnen uw support 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:  14 en 15 april 2016 
Tijdstip:  9.30 – 17.00 uur 
Locatie:  Gerechtsgebouw aan de Jansstraat 81 
  (2011 RW te Haarlem)
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Aansluitend aan de pleitwedstrijden zal op vrij-
dag 15 april 2016 KABAREPA plaatsvinden. Zoals 
altijd zal de Gouden Bef voor de winnaar van de 
pleitwedstrijden worden uitgereikt tijdens Ka-
barepa. De avond zal verder 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 betalingsmachti-
ging aan. Aanmelden kan door het inschrijffor-
mulier ingevuld te retourneren aan dhr. mr. B. 
van Veen via vanveen@potjonker.nl of via 
faxnummer 023 – 553 02 60. 

Datum:  15 april 2016 
Tijdstip:  17.30 – 1.00 uur 
Locatie:  Patronaat, Zijlsingel 2 
  (2013 DN te Haarlem) 

Zorgt u ervoor dat u Kabarepa 2016 niet mist?  ¾ 

De reis 2016
Zoals in de nieuwsbrief van februari jl. al aange-
kondigd, reist de Jonge Balie van donderdag 26 
mei tot en met zondag 29 mei 2016 naar Madrid 
voor een onvergetelijk, lang en zonnig weekend. 

De aanmeldingen stromen binnen, maar niet ge-
vreesd: omdat er dit jaar één reis wordt georga-
niseerd en er aldus géén reis zal plaatsvinden in 
het najaar, zijn er meer plekken dan normaal. Er 
is dus nog ruimte! 

Deze is wel beperkt, dus als u mee wilt naar het 
fantastische Madrid met verblijf in een prachtig 
hotel 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 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. 
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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

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,
Archana Mahabiersing
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