
 Geachte collegae en confrères, amici en amicae,

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

VRIJMIBO: 13 OKTOBER 2017
Bij deze nogmaals een reminder: het is weer hoog 
tijd voor de jaarlijkse VRIJMIBO! Het bestuur van 
de Jonge Balie nodigt u daarom van harte uit om 
aanstaande vrijdag 13 oktober 2017 vanaf 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. Ook dit jaar zullen 
de cocktails weer rijkelijk vloeien, zal er een magi-
sche fotospiegel aanwezig zijn en is er een top DJ 
geboekt!           

Inmiddels hebben zich het maximale aantal men-
sen aangemeld voor de daghap die voorafgaand 
aan de borrel zal worden geserveerd. Het is helaas 
dus niet meer mogelijk om u daarvoor aan te mel-
den. Maar niet getreurd indien u zich niet heeft 
aangemeld. Hoewel we u dan weliswaar geen 
daghap kunnen aanbieden, zien we u graag vanaf 
18:30 aansluiten bij de borrel!            
  
De borrel eindigt om 22:30 uur, maar u blijft ook 
daarna van harte welkom bij Brasserie van Bei-
num 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)

Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in! Tot 
vrijdag!     ¾

SJBN CONGRES: 2 EN 3 NOVEMBER 2017
Zoals reeds aangekondigd, vindt dit jaar op don-
derdag 2 en vrijdag 3 november het SJBN Jonge 
Balie Congres plaats. Het thema van dit jaar is 
“Generation Y: Lawyers of the Future”. Het SJBN 
Jonge Balie Congres vindt plaats op een schitte-
rende locatie: de TivoliVredenburg te Utrecht! 
Deze locatie vormt het zeer inspirerende podium 

voor tal van workshops, lezingen, (bekende) spre-
kers en niet te vergeten het spetterende eindfeest. 
De congresgangers hebben de mogelijkheid om te 
overnachten in nabijgelegen hotels.
 
Wil jij verzekerd zijn van deelname? Meld je dan 
snel aan via de website  www.jongebaliecongres.nl.  

Let op: de inschrijvingen sluiten op 18 oktober 
2017 en gaan hard. Wees er dus snel bij!  ¾ 

LEZING EN BORREL ABN AMRO: 
16 NOVEMBER 2017
Met groot genoegen kunnen we hierbij berichten 
dat de lezing van november wederom zal worden 
verzorgd door onze hoofdsponsor ABN AMRO 
Bank. Op 16 november aanstaande zal op het 
bankfiliaal aan het Houtplein deze lezing worden 
gegeven door de heer P.J.M. van der Aar van Va-
nOoijen Accountants en Belastingadviseurs. Dit 
jaar zal de lezing gaan over jaarrekeninglezen, 
waarbij de inhoud daarvan zoveel mogelijk is af-
gestemd op de toetstermen van het gelijknamige 
tentamen van de beroepsopleiding!    

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het ka-
der van het stagereglement een lezingspunt beha-
len. Daar er grote waarde wordt gehecht aan een 
goed verloop van de lezing en uit waardering voor 
de uitnodiging van de ABN AMRO Bank om ons 
te ontvangen, 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 16 november 2017
Tijdstip:  17.15 uur, inloop vanaf 16.30 uur 
Locatie:   ABN AMRO Bank, Houtplein 47 te 

(2012 DE) Haarlem 

De ABN AMRO Bank biedt de leden van de Jonge 
Balie aansluitend op de lezing ook een borrel aan. 
We hopen u de 16e in grote getalen te mogen be-
groeten!  ¾
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BIERPROEVERIJ: 24 NOVEMBER 2017
Op vrijdag 24 november 2017 zijn wij welkom 
om bier te proeven bij de Prael in Amsterdam! 
De Prael heeft veel verschillende soorten bieren 
in huis. Deze brouwerij is gevestigd in een voor-
malig veilinghuis en wagenmakerij aan de Oude-
zijds Voorburgwal te Amsterdam. Op een van de 
oudste plekken van Amsterdam proeven wij vier 
bieren onder het genot van oud-Hollands bitter-
garnituur. Na afloop kan er verder worden gebor-
reld. Een gezellig begin van het weekend! 

Datum:  Vrijdag 24 november 2017
Tijdstip:   Verzamelen om 17.45 uur, proeverij 

start om 18:00 uur  
Locatie:   De Prael, Oudezijds Armsteeg 26 te 

Amsterdam
Eigen bijdrage: € 5,00 per persoon  

Aanmelden kan uiterlijk op 22 november 2017 via 
meijerink@khpadvocaten.nl en zoals altijd geldt: 
aanmelden = betalen. Er is plek voor maximaal 35 
personen.

SAVE THE DATE: LEZING EN KERST-
KLAASDINER 7 DECEMBER 2017 
Zoals elk jaar vindt ook dit jaar weer het traditio-
nele Kerstklaasdiner plaats en wel op 7 december
2017. De avond zal om 17.15 uur beginnen met 
een lezing bij Café Studio in Haarlem. Na de le-
zing zullen wij in een nog nader bekend te maken 
restaurant plaatsnemen om te genieten van het 
ongetwijfeld overheerlijke Kerstklaasdiner. 

Tijdstip en locatie van het diner en het onderwerp 
van de lezing worden later bekend gemaakt. Voor 
nu zeggen wij: noteer 7 december in de agenda en 
houd de hele avond vrij!

DEURWAARDERSSTAGE
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de  ééndaagse 
deurwaarders¬stage. Deze excursie kan het ge-
hele jaar door in¬gepland worden en levert u 
per excursie twee punten op. De contactpersoon 
voor stages is Patrick Dijkstra. Voor meer infor-
matie 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 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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