
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 BORRELBOOT
Het is inmiddels niet meer weg te denken als ac-
tiviteit van de Jonge Balie en ook dit jaar was het
weer een groot succes: de borrelboottocht over de 
Amsterdamse grachten. 

Na ruim anderhalf uur zeer gezellig geborreld en 
gevaren te hebben, verplaatste het gezelschap zich 
deze keer wederom naar de fameuze karaokebar 
“Casablanca”. In deze bar hebben de leden tot in 
de late uurtjes de longen uit hun lijf gezongen op 
de meest foute hitjes en klassiekers. Kortom, een 
meer dan geslaagde editie van de borrelbootacti-
viteit, op naar volgend jaar! ¾ 

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI EN 
BARBECUE 25 AUGUSTUS 2017
De teams worden gevormd, de trainingen zijn al 
maanden in volle gang, want op 25 augustus 2017 
gaat het gebeuren: het beachvolleybaltoernooi 
2017! Dus schrijf uw team snel in en strijd mee om 
de prestigieuze wisselbeker!
 
Een team (minimaal zes personen) kan bestaan 
uit het gehele personeel van een kantoor of van 
verschillende kantoren, dus van stagiaire tot part-
ner en van medewerker tot ondersteunend perso-
neel. Ook is het mogelijk om meerdere teams per 
kantoor in te schrijven. Heeft u geen team van mi-
nimaal zes personen, maar wilt u wel graag mee-
spelen? Geen probleem: u kunt dan aansluiten bij 
een ander team of er worden teams samengesteld 
uit de kantoren die minder dan zes personen heb-
ben aangemeld.
 
Na afloop van het toernooi kunt u genieten van 
een barbecue. Liever niet zweten, maar wel eten? 
Dat kan ook, het is mogelijk om alleen deel te ne-
men aan de barbecue. Nadere informatie vindt u 
op het aanmeldformulier dat bij deze nieuwsbrief 
is gevoegd.  ¾ 

Datum: Vrijdag 25 augustus a.s.
Tijdstip:   Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten! 
Locatie:   Club Zand (Zeeweg 200, 1900 NZ, 
 Castricum aan Zee)

Tot uiterlijk 20 augustus a.s. kunt u zich opgeven 
door het aanmeldformulier aan Pauline Wouden-
berg te sturen, per e-mail: pauline@vanww.nl.  ¾

DEURWAARDERSSTAGE
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse 
deurwaarders¬stage. Deze excursie kan het gehe-
le jaar door in¬gepland worden en levert u twee 
punten op. De contactpersoon voor stages is Pa-
trick Dijkstra. 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
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 voorko-
men en dat juist niet willen, dan verzoek ik u 
vriendelijk om dat kenbaar te maken door een  
e-mail te sturen aan 
secretaris@jongebalienoordholland.nl.  ¾  

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te 
mogen begroeten. 

Namens het bestuur, 

Rob Nederveen

NIEUWSBRIEf VAN DE VERENIGING DE jONGE BALIE NOORD-HOLLAND - jAARGANG 47, jULI 2017

1/2

https://www.facebook.com/groups/270009793122008/

