
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.

zeer geslaagde reis 2016
Inmiddels zijn we al een week terug in Nederland 
na een zeer geslaagde Jonge Balie reis in Madrid.  
En wat hebben we genoten van de goede restau-
rants, de heerlijke wijn (en cocktails) en mooie 
uitgaansgelegenheden! De lezing dit jaar werd 
verzorgd door twee enthousiaste jonge advocaten 
Almudena Álvaraz en Marta Arroyo, waarmee we 
na de lezing nog gezellig hebben geborreld. 
Verder hebben we een leuke tapastour gedaan, 
hebben we de vreugde van de Champions League 
overwinning van Real Madrid nog mogen mee-
maken én hebben we de reis afgesloten met een 
fietstocht door Madrid. Al en met al een memora-
bele en zeer geslaagde reis!

Het bestuur dankt alle deelnemers voor hun en-
thousiasme en zet hierbij nogmaals graag de le-
den van de reiscommissie in het zonnetje: Lise-
lotte Mannaerts, Véza Vos en Ruben Verschuren, 
veel dank voor de organisatie!  ¾

reMiNder: UiTreiKiNg 
sTageVerKlariNgeN: 9 JUNi 2016
Zoals in de nieuwsbrief van mei al is vermeld, zal 
op donderdag 9 juni aan een aantal (nu nog) ad-
vocaat-stagiaires uit ons arrondissement de stage-
verklaring worden uitgereikt. Aansluitend 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.

leziNg eN borrel 16 JUNi 2016
De laatste lezing voor de zomerstop zal op 16 juni 
aanstaande plaatsvinden in Café ’t Gulden Vlies te 
Alkmaar. De lezing wordt dit keer verzorgd door 
mr. Allard Hanrath van Rensen Advocaten. Mr. 
Hanrath is gespecialiseerd in het insolventierecht 
en zal daarover uitweiden. 

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, kunnen we u het aanwezig-
heidsformulier niet meer laten ondertekenen en 
ontvangt u helaas geen lezingspunt. 

Datum:  16 juni 2016 
Tijd:   17:15 uur 
Locatie:  Café ’t Gulden Vlies, 
  Koorstraat 30 te Alkmaar

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal 
aldaar vanaf 17:30 uur de borrel plaatsvinden. 
Tot dan! In juli en augustus zullen geen lezingen 
plaatsvinden, dus zorg ervoor dat u erbij bent om 
nog een lezingspunt te scoren voordat de vakan-
tieperiode aanbreekt!  ¾ 

borrelbooT: 24 JUNi 2016
Op vrijdag 24 juni aanstaande organiseert de Jon-
ge Balie Noord-Holland een borrelboottocht door 
de Amsterdamse grachten! Na het grote succes 
van vorig jaar zullen wij ons ook dit jaar na een 
lange werkweek begeven naar Amsterdam, waar 
een vol programma op ons te wachten staat.
 
Om 19.00 uur vertrekt een boot vol met drank-
jes en wat borrelhapjes vanaf de St. Nicolaaskerk 
(tegenover Centraal Station) die ons vervolgens 
anderhalf uur lang over de Amsterdamse grach-
ten zal varen. Wanneer wij weer van boord gaan 
zullen wij ons verplaatsen richting de Zeedijk, om 
daar, bij een nog nader te bepalen karaokebar, de 
microfoon te pakken en de sterren van de hemel 
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te zingen (wie zingen eng vindt, wordt aangera-
den op de boot een extra drankje te nemen).

Na de karaoke bar is het officiële programma af-
gelopen maar het staat een ieder natuurlijk vrij 
om daarna nog de stad in te gaan. We kijken er 
naar uit! 

Datum: 24 juni 2016
Tijd:   verzamelen om 18:30 uur, varen van 
  19:00 – 20:30 uur, karaoke vanaf  
  21:00 uur. 
Locatie:  verzamelen voor de boot bij de steiger 
  van Canal Company, tegenover de 
  St. Nicolaaskerk (Prins Hendrikkade 
  73 te Amsterdam), over de locatie van 
  de karaokebar wordt u nader bericht. 
Kosten:  € 15,- per persoon. 

Aanmelden: niet later dan 17 juni aanstaande via 
meles@oasskasem.nl en zoals altijd geldt: aan-
melden = betalen! Er is plaats voor maximaal 40 
personen.  ¾

saVe THe daTe: beaCHVollYbal-
ToerNooi eN barbeCUe
Het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi met de 
aansluitende barbecue zal dit jaar een week eer-
der plaatsvinden dan normaal en wel op vrijdag 
19 augustus 2016 bij Club Zand in Castricum. 

In teams van minimaal zes personen wordt er 
gestreden om de prestigieuze wisselbeker! Een 
team kan bestaan uit het gehele personeel van 
een kantoor of van verschillende kantoren, dus 
van stagiaire tot partner en van medewerker tot 
ondersteunend personeel. Ook is het mogelijk 
om meerdere teams per kantoor in te schrijven. 

Na afloop van het toernooi kunt u genieten van 
een barbecue met als klap op de vuurpijl een 
overheerlijk dessertbuffet. Zet de datum dus al-
vast in uw agenda en houd de nieuwsbrief van de 
Jonge Balie Noord-Holland in de gaten voor na-
der informatie.  ¾ 
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laNdeliJKe pleiTWedsTriJdeN
Op vrijdag 10 juni 2016 zal mevrouw mr. Bleijen-
daal de Jonge Balie Noord-Holland vertegenwoor-
digen bij de landelijke pleitwedstrijden, die dit 
jaar zullen plaatsvinden in de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht tussen 13:00 uur en 
17.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om mr. 
Bleijendaal te komen aanmoedigen. Wij wensen 
haar nogmaals veel succes!  ¾

poliTie- eN deUrWaarderssTage
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse 
politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage. 

Beide excursies kunnen het gehele jaar door in-
gepland 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. 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 vriende-
lijk om dat kenbaar te maken door een e-mail te 
sturen aan 
secretaris@jongebalienoordholland.nl. ¾

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mo-
gen begroeten.

Namens het bestuur,
Archana Mahabiersing
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