
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 borrEL 23 sEptEmbEr 2016
De eerste lezing na de zomerstop zal op 29 sep-
tember aanstaande plaatsvinden in het Taga The-
ater de Vest te Alkmaar. De lezing wordt dit keer 
verzorgd door mr. I. Laseur. Mr. Laseur is gespeci-
aliseerd in letselschade 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:  29 september 2016 
Tijd:   17:15 uur 
Locatie:  Taga Theater de Vest 
  (Canadaplein 2, 1811 KE Alkmaar)

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal al-
daar vanaf 17:30 uur de borrel plaatsvinden. Tot 
dan!  ¾

vrIjmIbo dELuxE EdItIon: vrIjdag
30 sEptEmbEr 2016
Zoals vorige week al aangekondigd is het weer 
hoog tijd voor de jaarlijkse VRIJMIBO! Het be-
stuur van de Jonge Balie nodigt u van harte uit 
om op vrijdag 30 september 2016 vanaf 18:00 uur 
de werkweek af te sluiten en het weekend in te 
luiden met een borrel bij Brasserie & Cocktailbar 
Seymour aan de Korte Veerstraat te Haarlem. 

Omdat het dit jaar de Deluxe Edition is, bieden 
wij degene die zich uiterlijk op 26 september a.s. 
(aldus een dag eerder dan in de vorige mailing 
aangegeven) aanmelden voor de VRIJMIBO, 

voorafgaand aan de borrel (tussen 17:00-17:45 uur 
en tussen 17:45-18.30 uur) op kosten van de Jonge 
Balie de traditionele Seymourburger (of een al-
ternatief vis/vega-gerecht) aan. Vanwege de capa-
citeit van de ruimte van Seymour is er plek voor 
maximaal 60 eters (vol=vol).  

Meldt u zich daarom meteen aan voor de VRIJ-
MIBO! U bent geen eigen bijdrage verschuldigd, 
maar indien u zich aanmeldt en toch besluit niet 
te komen, wordt wel € 10,- in rekening gebracht. 
Wij gaan er echter van uit dat u allen staat te sprin-
gen om aanwezig te zijn tijdens de Deluxe Edition 
van de VRIJMIBO, inclusief cocktails, hapjes, top 
DJ en magische fotospiegel. 

Ook voor deze Deluxe Edition van de VRIJMI-
BO geldt het traditionele thema ‘op vertoon van 
je patroon’. Voor de advocaat-stagiaires die hun 
patroon meenemen – en natuurlijk ook voor de 
betreffende patroons zelf – ligt een kleinigheid-
je klaar bij de entree, zolang de voorraad strekt. 
Neem dus vooral uw patroon of uw advocaat-sta-
giaire mee naar de VRIJMIBO! 

De borrel eindigt om 22:00 uur, maar ook na dit 
tijdstip kunt u met elkaar verder borrelen. 

Datum:  vrijdag 30 september a.s. 
Tijdstip:  van 18:00 tot 22:00 uur 
Locatie:  Brasserie & Cocktailbar Seymour,  
  (Korte Veerstraat 1, 
  2011 CL te Haarlem) 

Aanmelden kan tot en met dinsdag 26 septem-
ber 2016 via mahabiersing@kadv.nl. Ook zonder 
aanmelding bent u van harte welkom; we kunnen 
u dan echter niet voorafgaand aan de borrel een 
gerecht aanbieden. 

We hopen u in groten getale te mogen begroeten 
op de VRIJMIBO Deluxe Editon 2016!  ¾ 
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savE tHE datE: EsCapE room 
27 oKtobEr 2016
De activiteitencommissie is druk doende met de 
organisatie van de volgende activiteit: een bezoek 
aan de Escape room in Amsterdam op 27 oktober 
aanstaande. Nader informatie zal volgen op de 
website van de Jonge Balie en in de nieuwsbrief 
van oktober, maar noteert u deze datum vast in 
uw agenda!  ¾

jongE baLIE CongrEs 3 En 4 
novEmbEr 2016
Het SJBN Jonge Balie Congres vindt dit jaar 
plaats op 3 en 4 november 2016 op een zeer gun-
stige en mooie locatie: de Philharmonie in Haar-
lem. “Onze” prachtige schouwburg waar ook het 
televisieprogramma Maestro is opgenomen. Het 
congresthema zal dit jaar zijn: “Meesterlijk Ge-
sproken - Over de kracht van taal en de kunst van 
communiceren”. Op donderdag zal NOS presen-
tator (én niet te vergeten Wie is de Mol-winnaar) 
Rik van de Westelaken u meenemen door de dag. 
Als spreker zullen onder anderen VS-deskundige 
en journalist Twan Huys, Prof. dr. M.W.C. (Maar-
ten) Feteris en Sjoerd Zijlstra een bijdrage verzor-
gen aan de hand van het veelzijdige thema.

De donderdag zal zoals ieder jaar knallend wor-
den afgesloten; met dit jaar live (!) funky deuntjes 
en platen die nopen tot danspasjes tot in de vroe-
ge uurtjes. Kortom: het belooft een prachtig con-
gres te worden. Meer informatie over het congres 
en de mogelijkheden tot inschrijving vindt u op 
de website www.jongebaliecongres.nl  ¾

ExCursIE Knvb: dondErdag 10 
novEmbEr 2016
Op donderdag 10 november aanstaande zal de 
jaarlijkse excursie plaatsvinden en zal de Jonge 
Balie Noord-Holland aan het eind van de mid-
dag een bezoek brengen aan de (dan vernieuwde) 
KNVB Campus in Zeist. 

Na aankomst om 17:00 uur zullen wij een rond-
leiding krijgen over de vernieuwde campus en zal 
een presentatie worden gegeven over het tucht-
recht binnen het betaalde voetbal. Als er een 

zitting van de tuchtcommissie zal plaatsvinden 
– hetgeen helaas pas op de dag van te voren be-
kend wordt – zullen wij vanaf 20:00 uur een of 
meerdere zittingen bijwonen. Alsdan zullen wij 
ook voorafgaande aan de zitting op kosten van de 
Jonge Balie eten op de campus. 

Met het bijwonen van deze excursie kunnen pun-
ten worden verdiend in het kader van de beroeps-
opleiding. Aanmelden voor deze excursie kan tot 

3 november aanstaande door een mail te sturen 
naar kunst@khpadvocaten.nl. Er is plaats voor 30 
leden van de Jonge Balie, dus wees er snel bij.  ¾ 

tErugbLIK bEaCHvoLLEYbaLtoEr-
nooI En bbQ: 19 augustus 2016
Op 19 augustus jl. vond het traditionele beachvol-
leybaltoernooi plaats bij Club Zand te Castricum. 
Met een temperatuur van gemiddeld zo’n 25 gra-
den streden twaalf teams om de trofee en om het 
recht zich een jaar lang het beste beachvolleybal-
kantoor van het arrondissement Noord-Holland 
te mogen noemen. 

Titelverdediger Schenkeveld Advocaten streed in 
de finale tegen het team van Köster Advocaten en 
ging er voor een tweede maal op rij vandoor met 
de titel. Van harte gefeliciteerd! 

Na het toernooi hebben de moegestreden volley-
ballers – en de meelevende toeschouwers – kun-
nen genieten van een welverdiende barbecue en 
een dessertbuffet. Wederom een meer dan ge-
slaagde editie van het beachvolleybaltoernooi, ho-
pelijk tot volgend 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. 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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