
Geachte collegae en confrères, amici en amicae,

Namens het bestuur van de Jonge Balie Noord-
Holland vraag ik graag uw aandacht voor het vol-
gende. 

TERUGBLIK JONGE BALIE REIS 2017
Inmiddels zijn we alweer bijna een maand terug 
in Nederland na een zeer geslaagde Jonge Balie 
reis naar Milaan. En wat hebben we genoten van 
de goede en gezellige restaurants, de cocktails 
en de mooie uitgaansgelegenheden. Ook was de 
 juridische activiteit in de prachtige rechtbank van 
Milaan een groot succes, waarbij we onder meer 
een Italiaanse strafzitting hebben bijgewoond. 
Verder hebben we op onze enige zonnige dag 
 onder begeleiding van een gids een mooie fiets-
tour gemaakt. Afsluitend hebben we ook nog met 
zijn allen deelgenomen aan een wijnproeverij. 
Al met al een memorabele reis waar we met veel 
 plezier op terugkijken.  

Het bestuur dankt alle deelnemers voor hun 
 enthousiasme en zet hierbij nogmaals graag de 
 leden van de reiscommissie in het zonnetje:  Jetske 
Kers, Kayleigh Witte en Jurriaan Dijkman, veel 
dank voor de organisatie!  ¾ 

TERUGBLIK PLEITWEDSTRIJDEN EN 
KABAREPA
Zoals u niet zal zijn ontgaan, vond op 11 en 12 mei 
jongstleden in het Patronaat het  Kabarepafeest 
plaats. Traditiegetrouw werden daarbij de 
 gouden, zilveren en bronzen bef aan de winnende 
deel nemers van de pleitwedstrijden uitgereikt. 
Op een derde plaats, goed voor de bronzen bef, 
is geëindigd mevrouw mr. I.R.M. Tuk van Köster 
Advocaten. De zilveren bef is bemachtigd door 
mevrouw mr. J.M. Kers van Oass Advocaten en de 
heer mr. C.C. Hofman van Vallenduuk Advoca-
ten is er met de gouden bef vandoor gegaan! Van 
 harte gefeliciteerd!

Na de uitreiking barstte het cabaret los. Rechters, 
officieren en advocaten namen elkaar succesvol
op de hak. Volgens kenners was het cabaret dit 
jaar beter dan ooit. Aansluitend speelde de band 

Pumpin’ Piano’s in de kleine zaal, waar de  voetjes 
van de vloer gingen. Het was een gezellige en 
 geslaagde avond! 

Het bestuur wil hierbij graag iedereen bedanken 
die zich heeft ingezet om Kabarepa in goede  banen
te leiden. In het bijzonder gaat onze dank uit naar 
de Kabarepacommissie, bestaande uit onze leden 
de heer mr. Poort, de heer mr. Den Dikken en de 
heer mr. Stephan!  ¾ 

LEZING EN BORREL 22 JUNI 2017
De laatste lezing voor de zomerstop zal op 22 juni 
aanstaande plaatsvinden in Café ’t Gulden Vlies te 
Alkmaar. De lezing wordt dit keer verzorgd door 
de heer Pieter Alberda. De heer Alberda is oud 
politieman en werkt als Forensisch Analist. Zijn 
specialisme betreft verkeerszaken en daarover zal 
hij uitweiden.

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het 
 kader van het stagereglement een lezingspunt 
 behalen. 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 aanwe-
zigheidsformulier niet meer laten onder tekenen 
en ontvangt u helaas geen lezingspunt. 

Datum:  donderdag 22 juni 2017 
Tijdstip:  17.15 uur
Locatie:   Café ’t Gulden Vlies, 
 Koorstraat 30 te Alkmaar

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal al-
daar vanaf 17:30 uur de borrel plaatsvinden.
Tot dan! 

Nb. In juli en augustus zullen geen lezingen 
plaatsvinden, dus zorg ervoor dat u erbij bent om
nog een lezingspunt te scoren voordat de vakan-
tieperiode aanbreekt!  ¾
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LANDELIJKE PLEITWEDSTRIJDEN 
23 JUNI 2017
Op vrijdag 23 juni 2017 zal de heer mr. C.C. Hof-
man de Jonge Balie Noord-Holland vertegen-
woordigen bij de landelijke pleitwedstrijden. 
Deze pleitwedstrijden zullen dit jaar plaatsvin-
den in de rechtbank Midden-Nederland, locatie 
Utrecht. U bent van harte uitgenodigd om mr. 
Hofman te komen aanmoedigen. Wij wensen 
hem alvast veel succes!  ¾ 

BORRELBOOT 30 JUNI 2017
Op vrijdag 30 juni aanstaande organiseert de 
Jonge Balie Noord-Holland weer een borrelboot-
tocht door de Amsterdamse grachten! Na het 
grote succes van voorgaande edities zullen wij 
ons ook dit jaar na een lange werkweek begeven 
naar Amsterdam, waar een vol programma op 
ons te wachten staat.

Om 18.30 uur verzamelen we bij de boot die ons 
anderhalf uur lang met drankjes en borrelhapjes 
vanaf de St. Nicolaaskerk (tegenover Centraal 
Station) over de Amsterdamse grachten zal varen. 
Na de boottocht zullen wij ons verplaatsen naar 
een karaokebar aan de Zeedijk, om daar de mi-
crofoon te pakken en de sterren van de hemel te 
zingen (wie zingen eng vindt, wordt aangeraden 
om op de boot een extra drankje te nemen).

Na de karaokebar is het officiële programma af-
gelopen maar staat het een ieder natuurlijk vrij
om daarna nog de stad in te gaan. We kijken er 
naar uit!

Datum: vrijdag 30 juni 2017 
Tijdstip:   verzamelen om 18.30 uur, varen van 19:00 

– 20.30 uur, karaoke vanaf 21:00 uur. 
Locatie:  verzamelen voor de boot bij de steiger 

voor de St. Nicolaaskerk (Prins Hen-
drikkade 73 te Amsterdam). Over de 
exacte locatie van de karaokebar wordt 
u nader bericht.  

Kosten: € 15,- per persoon. 

Aanmelden kan uiterlijk tot en met 19 juni aan-
staande via meijerink@khpadvocaten.nl en zo-
als altijd geldt: aanmelden = betalen! Er is plaats 
voor maximaal 40 personen.  ¾

SAVE THE DATE: BEACHVOLLEYBAL-
TOERNOOI EN BARBECUE 25 AUGUSTUS 
2017
Het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi met de aan-
sluitende barbecue zal dit jaar weer plaatsvinden 
op de gebruikelijke datum en wel op vrijdag 25 au-
gustus 2017 bij Club Zand in Castricum.

In teams van minimaal zes personen wordt er ge-
streden om de prestigieuze wisselbeker! Een
team kan bestaan uit het gehele personeel van een 
kantoor of van verschillende kantoren, dus
van stagiaire tot partner en van medewerker tot 
ondersteunend personeel. Ook is het mogelijk
om meerdere teams per kantoor in te schrijven. 

Na afloop van het toernooi kunt u genieten van 
een barbecue met als klap op de vuurpijl een
overheerlijk dessertbuffet. Zet de datum dus al-
vast in uw agenda en houd de nieuwsbrief van de
Jonge Balie Noord-Holland in de gaten voor na-
dere informatie.  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 excur-
sie twee punten op. De contactpersoon voor sta-
ges is Patrick Dijkstra. Voor meer informatie kunt 
u hem 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
¾

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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