
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.

STAGEVERKLARINGUITREIKING 
6 APRIL 2017
Op 6 april 2017 zal aan 23 (voormalig) advocaat-
stagiaires uit ons arrondissement de stageverkla-
ring worden uitgereikt. Aansluitend op de uitrei-
king zal vanaf 18:00 uur in Grand Café Brinkmann 
te Haarlem het glas worden geheven om samen 
met hen deze mijlpaal te vieren. We zien u graag 
tegemoet! 

Datum:  Donderdag 6 april 2017 
Tijd:   16:45 uur
Locatie:  Grand Café Brinkmann 
  Grote Markt 13, 2011 RC Haarlem

PLEITWEDSTRIJDEN EN KABAREPA 11 EN 
12 MEI 2017
Over iets meer dan een maand is het zover: op 
donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei 2017 zullen de 
jaarlijkse pleitwedstrijden weer worden georgani-
seerd in Haarlem. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn en de pleiters aan te moe-
digen. Zij kunnen uw support goed gebruiken!

Na beide pleitdagen kan door de pleiters en de an-
dere aanwezigen worden nageborreld in Café
Studio te Haarlem. U komt toch ook? 

Datum:  Donderdag 11 en vrijdag 12 mei 2017 
Tijdstip:  10.30 – 17.00 uur
Locatie:  Gerechtsgebouw 
  Jansstraat 81, 2011 RW Haarlem

Aansluitend aan de pleitwedstrijden zal op vrijdag 
12 mei 2017 KABAREPA plaatsvinden. Zoals altijd
zal de Gouden Bef voor de winnaar van de pleit-
wedstrijden worden uitgereikt tijdens Kabarepa. 
De avond zal verder gevuld zijn met een diner, 
cabaret en een spetterend knalfeest! Het belooft 
weer een fantastische avond te worden! 

De officiële uitnodiging voor Kabarepa zal later 
deze week vergezeld van het inschrijfformulier en 
de betalingsmachtiging aan u worden toegezon-
den.

Noteer 12 mei 2017 in ieder geval in uw agenda en 
zorg ervoor dat u Kabarepa 2017 niet mist!  ¾ 

REMINDER: JoNGE BALIE REIS 2017
Zoals in de vorige nieuwsbrieven al aangekon-
digd, reist de Jonge Balie van donderdag 4 mei tot 
en met zondag 7 mei 2016 naar Milaan voor een 
onvergetelijk, lang en zonnig weekend. Inmiddels 
hebben we het maximale aantal aanmeldingen 
bijna bereikt, maar er zijn nog enkele plekken be-
schikbaar. Als u dus toch nog mee wilt naar het 
fantastische Milaan, met verblijf in een prachtig 
hotel voor een weekend dat u zich nog lang zult 
heugen, dient u zich uiterlijk vandaag (dinsdag 
4 april 2017) te hebben aangemeld (vol = vol). Na 
vandaag is de inschrijving gesloten. 

Aanmelden kan door het aangehechte aanmeld-
formulier in te vullen en op te sturen naar mr. J.V. 
Dijkman via dijkman@potjonker.nl.  ¾

DEURWAARDERSSTAGE
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse 
deurwaardersstage. 

Deze excursie kan het gehele jaar door ingepland 
worden en levert u per excursie twee punten op. 

De contactpersoon voor stages is Patrick Dijkstra. 
Voor meer informatie kunt u hem een mail zen-
den:
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,
Rob Nederveen
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