
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.

EXCURSIE KNVB: doNdERdag 10 
NoVEmBER 2016
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, zal 
de Jonge Balie op 10 november aanstaande een 
bezoek brengen aan de vernieuwde KNVB Cam-
pus in Zeist. Het programma zal daar aanvangen 
om 17:00 uur met een rondleiding over de recent 
vernieuwde campus en een presentatie over de 
werking en de wijze van uitvoering van het tucht-
recht binnen het betaalde voetbal in Nederland. 
Na deze presentatie  zullen wij – op kosten van 
de Jonge Balie – op de Campus een hapje eten, 
waarna wij om 20.00 uur een tuchtzaak kunnen 
bijwonen. Bij de aankondiging van deze excursie 
in de vorige nieuwsbrief was het nog niet zeker 
of er een zitting ingepland was, maar inmiddels is 
bevestigd dat op 10 november een zitting is inge-
roosterd. De mogelijkheid bestaat dat er nog meer 
zittingen worden gehouden. 

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 e-mail te sturen 
naar  kunst@khpadvocaten.nl. Er is plaats voor 
30 leden van de Jonge Balie, dus wees er snel bij. 
Houd er rekening mee dat de Campus niet goed 
bereikbaar is met het openbaar vervoer. Graag tot 
10 november!  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 gunstige 
en mooie locatie: de Philharmonie in Haarlem. 
“Onze” prachtige schouwburg waar ook het te-
levisieprogramma  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 worden 
afgesloten; met dit jaar live (!) funky deuntjes en 
platen die nopen tot danspasjes tot in de vroege 
uurtjes. Kortom: het belooft een prachtig congres 
te worden. Meer informatie over het congres en 
de mogelijkheden tot inschrijving vindt u op de 
website www.jongebaliecongres.nl  ¾ 

LEzINg EN BoRREL aBN amRo: 
24 NoVEmBER 2016
Met groot genoegen kunnen we hierbij berichten 
dat de lezing van november zal worden verzorgd 
door onze hoofdsponsor ABN AMRO Bank. Op 
24 november aanstaande zal op het bankfiliaal aan 
het Houtplein door Rolf Verhoeven, Adriaan van 
Zijl en Jasper Hulshoff (afdeling financial recove-
ry and restructuring) een lezing worden gegeven 
over de (juridische) afwikkeling van zekerheden 
en faillissementen. 

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 uitnodiging van de ABN AMRO Bank om ons 
te ontvangen, 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:  24 november 2016 
Tijd:   17.15 uur, inloop vanaf 16.30 uur
Locatie:  ABN AMRO Bank, Houtplein 47  
  (2012 DE Haarlem). 

De ABN AMRO Bank biedt de leden van de Jonge 
Balie aansluitend op de lezing ook een borrel aan. 
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U wordt van harte uitgenodigd om ook daarbij 
aanwezig te zijn. Voor de advocaat-stagiaires die 
zich net aan het oriënteren zijn op de huizen-
markt of al serieuzer aan het overwegen zijn een 
(eerste) woning aan te kopen, bestaat alsdan vol-
doende gelegenheid zich over de mogelijkheden 
tot de financiering daarvan te laten informeren. 
De ABN AMRO Bank biedt leden van de Jonge 
Balie aantrekkelijke arrangementen aan met kor-
ting op diverse bankzaken, waaronder op hypo-
theekkosten. Meer informatie kunt u vast vinden 
op deze site, maar u kunt op de borrel ook een 
van de aanwezige bankmedewerkers vragen naar 
de mogelijkheden. We hopen u in ieder geval de 
24e in grote getalen te mogen begroeten bij de 
ABN AMRO Bank.   ¾ 

SaVE THE daTE: KERSTKLaaS 
8 dECEmBER 2016
Zoals elk jaar vindt ook dit jaar weer het traditi-
onele Kerstklaasdiner plaats en wel op 8 decem-
ber 2016. De avond zal om 17.15 uur beginnen 
met een lezing bij Café Studio in Haarlem door 
Blaauw Advocaten. Na de lezing zullen wij in een 
nog nader bekend te maken restaurant plaatsne-
men om te genieten van het ongetwijfeld over-
heerlijke Kerstklaasdiner. Tijdstip en locatie van 
zowel de lezing als het diner en het onderwerp 
van de lezing worden later bekend gemaakt. Voor 
nu zeggen wij: noteer 8 december in de agenda en 
houd de hele avond vrij!  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. 

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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