
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 8 dEcEmbEr 2016
De laatste lezing van dit jaar zal plaatsvinden op 8 
december 2016 bij Café Studio in Haarlem. De le-
zing zal worden verzorgd door mr. Matthias Bijle-
veld en mr. Thijs Kapinga van Blaauw Advocaten. 
Zij zijn gespecialiseerd in het strafrecht en zullen 
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:  8 december 2016 
Tijd:   17.15 uur 
Locatie:  Café Studio, Grote Markt 25
  2011 RC te Haarlem

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal 
aldaar vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden en 
bent u vanzelfsprekend welkom voor een drankje 
en een borrelhapje. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, zal op 
8 december a.s. na de lezing en de borrel het jaar-
lijkse Kerstklaasdiner plaatsvinden. Inschrijven 
was mogelijk tot 1 december jl. Er is dit jaar plek 
voor 40 personen. Inmiddels hebben zich meer 
dan 40 personen aangemeld en geldt er een reser-
velijst.  ¾

nIEuwjaarsborrEL 9 januarI 2017
Nog minder dan een maand te gaan en dan is het 
alweer 2017! Ook in 2017 zal de Jonge Balie Noord-
Holland weer lezingen, borrels en activiteiten 

organiseren. We trappen af met de nieuwjaars-
borrel, die in 2017 voor het eerst zal worden geor-
ganiseerd in samenwerking met de rechtbank, het 
Openbaar Ministerie en de Orde van Advocaten 
van het arrondissement Noord-Holland. Het be-
looft een feestelijke borrel te worden en we hopen 
u allen daar te zien om te proosten op het nieuwe 
jaar!

Datum:  9 januari 2017 
Tijd:   16.00 – 18.00 uur  
Locatie:  Zaamen, Nieuwe Gracht 3
  2011 NB te Haarlem 

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
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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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