
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. 

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI EN 
BARBECUE 25 AUGUSTUS 2017
We kijken er alweer even naar uit, maar aan het 
eind van deze maand is het dan eindelijk zo ver:
het jaarlijkse Beachvolleybaltoernooi van de Jon-
ge Balie Noord-Holland! Op vrijdag 25 augustus
aanstaande wordt bij Club Zand te Castricum 
weer gestreden om de eeuwige roem en natuurlijk
om de felbegeerde wisselbeker.

Een team (minimaal zes personen) kan bestaan 
uit het gehele personeel van een kantoor of 
van  verschillende kantoren, dus van stagiaire 
tot  partner en van medewerker tot ondersteu-
nend personeel. Uiteraard is het ook mogelijk 
om meerdere teams per kantoor in te schrijven. 
Heeft u geen team van minimaal zes personen, 
maar wilt u wel graag meespelen? Geen probleem: 
u kunt dan  aansluiten bij een ander team. Ook 
 worden er teams samengesteld uit aanmeldingen 
van  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, het is ook mogelijk om alleen deel te ne-
men aan de barbecue.   

Datum:  Vrijdag 25 augustus a.s.
Tijdstip:   Aanvang beachvolleybaltoernooi om 

14.30 uur, barbecue van 18.00 – 20.30 uur. 
Locatie:   Club Zand (Zeeweg 200, 1900 NZ, 

 Castricum aan Zee)

Tot 20 augustus a.s. kunt u zich opgeven door het 
bij deze nieuwsbrief gevoegde aanmeldformulier 
per e-mail op te sturen aan Pauline Woudenberg 
(pauline@vanww.nl).  ¾

SAVE THE DATE: LEZING EN BORREL 
21 SEPTEMBER 2017
De eerste lezing na de zomerstop zal op  21 sep-
tember aanstaande plaatsvinden in Café ’t Gulden
Vlies te Alkmaar. De lezing wordt dit keer ver-
zorgd door mr. T. Bos en mr. A. Helmig van Krans 
Helmig Stuijt Netwerk Notarissen en Advocatuur. 
Zij zullen aan de hand van specifieke zaken en hun 
ervaringen het burenrecht en erfdienstbaarheden 
in zijn algemeenheid bespreken.

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 aanwezig-
heidsformulier niet meer laten ondertekenen en
ontvangt u helaas geen lezingspunt. 

Datum:  Donderdag 21 september 2017
Tijdstip:  17.15 uur 
Locatie:   Café ’t Gulden Vlies (Koorstraat 30 te 

Alkmaar) 

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal aldaar 
vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden. Tot dan!  ¾ 

DEURWAARDERSSTAGE
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse 
deurwaardersstage. Deze excursie kan het  gehele 
jaar door ingepland worden en levert u twee pun-
ten op. De contactpersoon voor stages is Patrick 
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
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https://www.facebook.com/groups/270009793122008/


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 vriende-
lijk 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

COLOFON
Uitgave: Vereniging De Jonge Balie Noord-Holland. 
http://www.jongebalienoordholland.nl
Redactie: Secretariaat - secretaris@jongebalienoordholland.nl.
Ontwerp: Marc Don (MD2, Mediaconcepts & Design).
Bestuur: Voorzitter: Archana Mahabiersing · Vicevoorzitter: Patrick Dijk-
stra · Secretaris: Rob Nederveen · Penningmeester: Brian van Veen · Alge-
meen bestuurslid: Lisa Meles.

© 2017 Vereniging De Jonge Balie Noord-Holland.

2/2


