
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.

De ReIS 2017
Deze week is het dan eindelijk zo ver: met 26 deel-
nemers zal de Jonge Balie Noord-Holland afreizen 
naar het bruisende Milaan. De weersverwach-
tingen zijn top, er is gereserveerd bij zeer goede 
restaurants en de hipste uitgaansgelegenheden 
zullen zeker bezocht worden. Tevens staat er een 
juridisch interessante activiteit op het program-
ma, die is georganiseerd in samenwerking met de 
Orde van Advocaten in Milaan. De deelnemers 
zijn er dan ook helemaal klaar voor om er een zeer 
gezellig en leerzaam weekend van te maken. Wij 
wensen de deelnemers hierbij een voorspoedige 
reis en vooral een onvergetelijke ervaring toe! 

Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de 
leukste foto’s en om op de hoogte te blijven.  ¾ 

ReMINDeR: PLeITWeDSTRIJDeN eN KA-
BARePA 11 eN 12 MeI 2017
Over minder dan twee weken zullen op donder-
dag 11 mei en vrijdag 12 mei 2017 de jaarlijkse 
pleitwedstrijden worden georganiseerd in Haar-
lem. Zoals meermaals bericht, bent u van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn en de pleiters 
aan te moedigen. 

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

Na afloop van de pleitwedstrijden zal aansluitend 
op vrijdag 12 mei 2017 KABAREPA plaatsvinden. 
Voor een eigen bijdrage van € 37,50 kunt u genie-
ten van de borrel, het diner, cabaret en het feest! 
De aanmeldingen stromen binnen en het belooft 
weer een fantastische avond te worden!   

Vanwege praktische redenen wordt u vriende-
lijk verzocht u van te voren aan te melden door 
het bijgevoegde machtigingsformulier ingevuld 
te retourneren aan mr. K.R. Stephan per e-mail 
(k.r.stephan@tanger.nl) of per fax (0255-51 19 33).

Wij hopen u allen op 12 mei aanstaande in het Pa-
tronaat te mogen begroeten!  ¾ 

SAVe THe DATe: LeZING eN 
BORReL 22 JUNI 2017
De lezing van mei 2017 zal plaatsvinden tijdens de 
reis. De hiernavolgende lezing zal worden georga-
niseerd op 22 juni 2017 vanaf 17:15 uur in ’t Gulden 
Vlies te Alkmaar. 

Noteert u deze datum en het tijdstip alvast in uw 
agenda?  ¾

SAVe THe DATe: BORReLBOOT 
30 JUNI 2017
Ook dit jaar organiseert de Jonge Balie de traditi-
onele borrelboottocht over de prachtige Amster-
damse grachten. De borrelboottocht zal plaats-
vinden op vrijdag 30 juni 2017. 

Binnenkort zullen wij u informeren over onder 
andere de exacte locatie, het tijdstip en de eigen 
bijdrage.  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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