
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.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
MET AANSLUITEND LEZING EN BORREL: 
16 FEBRUARI 2017
De ALV van de Jonge Balie Noord-Holland zal op 
16 februari 2017 om 16.00 uur worden gehouden 
bij Café Studio in Haarlem. De uitnodiging en de 
agenda van de ALV zullen u aan het einde van deze 
maand bij separaat bericht worden toegezonden. 
Het bestuur van de Jonge Balie Noord-Holland 
hoopt u allen daar en dan te mogen verwelkomen. 

Aansluitend zal om 17.15 uur een lezing plaatsvin-
den. De lezing zal worden verzorgd door de heer 
Said Azouagh en de heer John Dekkers van Law-
point Gerechtsdeurwaarders. 

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 gastsprekers, 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 februari 2017 
Tijd:  17.15 uur 
Locatie:  Café Studio, Grote Markt 25 
  (2011 RC te Haarlem)

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal al-
daar vanaf 17.30 uur tevens de borrel plaatsvinden. 
Wij hopen uiteraard dat u na de ALV en de lezing 
gezellig blijft om een borrelhapje en drankje met 
ons te nuttigen.   ¾

MINDER LEZINGEN IN 2017
Vanwege de beperkte opkomst bij diverse lezin-
gen heeft het bestuur – in overleg met de Orde 
van Advocaten Noord-Holland – besloten om het 
aantal lezingen vanaf dit jaar terug te brengen 
naar zeven lezingen per kalenderjaar.  Wij verzoe-
ken advocaat-stagiaires hiermee rekening te hou-
den in verband met het verplicht aantal te beha-
len lezingspunten.  ¾ 

SAVE THE DATE: PLEITWEDSTRIJDEN EN 
KABAREPA
De pleitwedstrijden zullen dit jaar worden gehou-
den op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei 2017 
te Haarlem. U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn en de pleiters aan te moedigen. 
Aansluitend zal op vrijdag 12 mei 2017 KABAREPA 
plaatsvinden. 

Traditiegetrouw zal tijdens Kabarepa de Gouden 
Bef voor de winnaar van de pleitwedstrijden wor-
den uitgereikt. Nadere informatie volgt spoedig. 
Het belooft – zoals elk jaar – weer een spetterend 
feest te worden dat u niet mag missen. Houdt u 
deze data vrij?  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 Patrick Dijks-
tra. Voor meer informatie kunt u hem 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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