
 Geachte collegae en confrères, amici en amicae,

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

LEZING EN BORREL 21 SEPTEMBER 2017
De eerste lezing na de zomerstop zal op  
21  september aanstaande plaatsvinden in Café 
’t Gulden Vlies te Alkmaar. De lezing wordt dit 
keer verzorgd door mr. T. Bos en mr. A. Helmig 
van Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen en 
Advocatuur en zal gaan over hun dagelijkse werk-
zaamheden binnen het notariaat.  

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 gastsprekers, wordt u vriendelijk verzocht 
ruim op tijd aanwezig te zijn. Indien u niet stipt 
op tijd bent voor de lezing, kunnen we u het aan-
wezigheidsformulier niet meer laten onderteke-
nen 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

EXCURSIE PI ZWAAG: 5 OKTOBER 2017
Op donderdag 5 oktober aanstaande zal de jaar-
lijkse excursie plaatsvinden. Dit jaar zal de Jonge 
Balie Noord-Holland een bezoek brengen aan de 
PI Zwaag! Na de ontvangst om 14.30 uur zullen 
wij een korte presentatie krijgen over de gang van 
zaken in een penitentiaire inrichting. Vervolgens 
zal er een unieke rondleiding door deze inrichting 
worden verzorgd. Dit is de uitgelezen kans om 
eindelijk een goed beeld te krijgen van hoe het 
er binnen een dergelijke inrichting allemaal uit-
ziet en aan toegaat. Het belooft dan ook een zeer 
 interessante middag te worden!   

Datum: Donderdag 5 oktober 2017
Tijdstip:  Ontvangst om 14.30 uur, presentatie 

om 15.15 uur en van 15.30 – 17.00 de 
rondleiding door de inrichting

Locatie:   PI Zwaag (De Compagnie 1 (1689 AG) 
Zwaag (gemeente Hoorn))

Met het bijwonen van deze excursie kunnen  punten 
worden verdiend in het kader van de  beroeps-
opleiding. Aanmelden voor deze excursie kan tot 
 uiterlijk 3 oktober aanstaande door een mail te  sturen 
naar meles@oass.nl. Er is plaats voor 30 leden van de 
Jonge Balie, dus wees er snel bij.  ¾ 

VRIJMIBO: 13 OKTOBER 2017
Het is weer hoog tijd voor de jaarlijkse VRIJMIBO! 
Het bestuur van de Jonge Balie nodigt u daarom
van harte uit om op vrijdag 13 oktober 2017 van-
af 18:30 uur de werkweek af te sluiten en het  
weekend in te luiden met een borrel bij Brasserie 
van Beinum in het centrum van Haarlem.  

Vanwege het succes van vorig jaar, bieden wij u ook 
dit jaar weer aan om voorafgaand aan de  borrel 
(tussen 17:00 – 17:45 uur en tussen 17.45 – 18.30 
uur) op kosten van de Jonge Balie een daghap te 
nuttigen. Dit jaar bestaat de keuze uit twee over-
heerlijke hamburgers: de “Royale with Cheese” 
(beef) en de “El Pollo Loco” (chicken), welke bei-
den zullen worden geserveerd met sla, tomaat en 
friet. U kunt zich uiterlijk op  maandag 9 oktober 
voor de daghap aanmelden onder  vermelding 
van uw keuze voor de shift en soort burger (of 
uw  voorkeur voor een vervangend  vega-gerecht). 
Vanwege de beperkte capaciteit van de (eet)ruim-
te van Brasserie van Beinum is er plek voor maxi-
maal 60 eters (vol=vol). 

Ook dit jaar bent u geen eigen bijdrage verschul-
digd, maar indien u zich aanmeldt en toch besluit 
om niet te komen, wordt wel € 10,- in rekening 
gebracht. Wij gaan er echter van uit dat u allen 
staat te springen om wederom aanwezig te zijn 
bij deze nieuwe editie van de VRIJMIBO, inclusief 
cocktails, hapjes, top DJ en magische fotospiegel!
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Zoals gebruikelijk is het thema van de VRIJMIBO 
‘op vertoon van je patroon’. Voor de advocaat- 
stagiaires die hun patroon meenemen – en 
 natuurlijk ook voor de betreffende patroons zelf 
– ligt een kleinigheidje klaar bij de entree, zolang 
de voorraad strekt. Neem dus vooral uw patroon 
of uw advocaat-stagiaire mee naar de VRIJMIBO!

De borrel eindigt om 22:30 uur, maar u blijft 
ook daarna van harte welkom bij Brasserie van 
 Beinum om op eigen kosten verder te borrelen.   

Datum:  Vrijdag 13 oktober 2017
Tijdstip:  van 18:30 tot 22:30 uur 
Locatie:   Brasserie van Beinum (Klokhuisplein 3 

te (2011 HK) Haarlem)

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 9 oktober 
2017 via mahabiersing@kadv.nl. Ook zonder
aanmelding bent u van harte welkom; we kunnen 
u dan echter niet voorafgaand aan de borrel een
gerecht aanbieden. 

We hopen u in groten getale te mogen begroeten 
op de VRIJMIBO 2017!  ¾

SJBN CONGRES: 2 EN 3 NOVEMBER 2017
Het SJBN Jonge Balie Congres zal dit jaar plaats-
vinden op donderdag 2 en vrijdag 3 november 
2017 op een weergaloze locatie in het hart van 
Nederland: TivoliVredenburg te Utrecht!

Op de donderdag zal Art Rooijakkers jullie 
 meenemen door een dag gevuld met  diverse 
 sprekers, workshops en een paneldiscussie 
over het thema: “Generation Y: Lawyers of the 
 Future”. Gedurende twee dagen zal worden 
 gesproken over de kenmerken van deze generatie 
en de  ontwikkelingen binnen de advocatuur. Het 
zal gaan over de kwaliteiten, de kansen maar ook 
over de valkuilen. Daarnaast zal gediscussieerd 
worden over de veranderingen en de uitdagin-
gen waar de advocatuur de aankomende tijd voor 
 gesteld staat. 

De donderdag zal worden afgesloten met 
een knallend feest in de volledig vernieuwde 
 TivoliVredenburg, een schitterende locatie en 
een van de meest unieke muziekgebouwen van 

Nederland. Het belooft dan ook een prachtig con-
gres te worden! 

De inschrijving is inmiddels geopend en de laat-
ste plaatsen worden snel gevuld. Meer informatie 
over het congres en de mogelijkheden tot inschrij-
ving vindt u op www.jongebaliecongres.nl.  ¾

TERUGBLIK BEACHVOLLEYBALTOER-
NOOI EN BARBECUE
Op 25 augustus jl. vond het traditionele beach-
volleybaltoernooi plaats bij Club Zand te Castri-
cum. In de stralende zon streden tien teams om de 
trofee en om het recht zich een jaar lang het beste 
beachvolleybalkantoor van het arrondissement 
Noord-Holland te mogen noemen.  Uiteindelijk 
waren het de volleyballers van Van Diepen Van 
der Kroef Advocaten die met een zelden vertoon-
de klasse aan het langste eind trokken door in de 
finale het team van Köster Advocaten te verslaan. 
Van harte gefeliciteerd!   

Na het toernooi hebben de moegestreden vol-
leyballers – en de meelevende toeschouwers – 
 kunnen genieten van een welverdiende barbecue 
en een dessertbuffet. Een meer dan geslaagde 
 editie van het beachvolleybaltoernooi, hopelijk 
tot volgend jaar!

DEURWAARDERSSTAGE
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de  ééndaagse 
deurwaardersstage. Deze excursie kan het  gehele 
jaar door ingepland worden en levert u twee 
 punten op. De contactpersoon voor stages 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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