
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.

DE REiS 2016
Het is bijna zover; volgende week zullen 24 leden 
van de Jonge Balie Noord-Holland afreizen naar 
het bruisende Madrid. Het belooft gemiddeld zo’n 
26 graden te worden, er staan goede restaurants 
uitgaansgelegenheden en een juridisch interes-
sante lezing op het programma  en de deelnemers 
zijn er dan ook helemaal klaar voor om er een 
spectaculair lang weekend van te maken.
 
Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de 
leukste foto’s om op de hoogte te blijven.

Wij wensen de deelnemers hierbij een voorspoe-
dige reis en vooral een onvergetelijke 
ervaring toe!  ¾

SAVE THE DATE: lEzing En boRREl 
16 juni 2016
De lezing van mei 2016 zal plaatsvinden tijdens de 
reis. De hiernavolgende lezing zal worden georga-
niseerd op 16 juni 2016 vanaf 17:15 uur in ’t Gul-
den Vlies te Alkmaar. Noteert u datum en tijdstip 
alvast in uw agenda?  ¾

TERugblik kAbAREpA En 
uiTSlAg plEiTwEDSTRijDEn
Op 14 en 15 april jongstleden vond in het Patro-
naat het Kabarepafeest plaats. Traditioneel wer-
den daarbij de gouden, zilveren en bronzen bef 
aan de winnende deelnemers van de pleitwedstrij-
den uitgereikt.  Op een derde plaats, goed voor de 
bronzen bef, is geëindigd mevrouw mr. E.B. Sch-
nepper van Köster Advocaten. De zilveren bef is 
bemachtigd door mevrouw mr. R Bleijendaal van 
Smal Otte Advocatuur en Mediation en de heer 

mr. R.T. Poort van Dudink & Starink Advocaten is 
er met de gouden bef vandoor gegaan! Van harte 
gefeliciteerd! 

Mevrouw mr. Bleijendaal zal de Jonge Balie 
Noord-Holland vertegenwoordigen bij de lande-
lijke pleitwedstrijden, die dit jaar op 10 juni 2016 
zullen plaatsvinden in de rechtbank Midden-Ne-
derland, locatie Utrecht tussen 13:00 uur en 17:00 
uur. U bent van harte uitgenodigd om mr. Bleijen-
daal te komen aanmoedigen. Wij wensen haar al-
vast veel succes! 

Na de uitreiking barstte het cabaret los. Rechters, 
officieren en advocaten namen elkaar succesvol 
op de hak. Volgens kenners was het cabaret dit 
jaar beter dan ooit. Aansluitend speelde de band 
Cheerz! in de kleine zaal, waar de voetjes van de 
vloer gingen. Het was een gezellige en geslaagde 
avond! 

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. Zeilstra, de heer mr. Van Veen 
en de heer mr. Stevelmans!  ¾ 

boRRElbooT: 24 juni 2016
Ook dit jaar organiseert de Jonge Balie de traditi-
onele borrelboottocht over de prachtige Amster-
damse grachten. De borrelboottocht zal plaats-
vinden op vrijdag 24 juni 2016. Binnenkort zullen 
wij u informeren over onder andere de exacte lo-
catie, het tijdstip en de eigen bijdrage.  

Aanmelden kan al bij Lisa Meles van de activitei-
tencommissie via meles@oasskasem.nl  ¾
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uiTREikingEn STAgEVERklARingEn: 9 
juni 2016
Op donderdag 9 juni 2016 zal aan een aantal (nu 
nog) advocaat-stagiaires uit ons arrondissement 
de stageverklaring worden uitgereikt. Aanslui-
tend aan de uitreiking kunt u vanaf 18:00 uur in 
Grand-Café Brinkman te Haarlem het glas heffen 
om deze mijlpaal met hen te vieren.

Datum:  9 juni 2016
Tijd:   18:00 uur
Locatie:  Grand-Café Brinkman, 
  Grote Markt 3 te Haarlem

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
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HEEFT u onS Al gEVonDEn op 
SociAl mEDiA?
De Jonge Balie Noord-Holland is ook op social 
media te vinden via Facebook en LinkedIn. Meld 
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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