
 Geachte collegae en confrères, amici en amicae,

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

REMINDER: LEZING EN BORREL ABN
AMRO 16 NOVEMBER 2017
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, zal op 
donderdag 16 november aanstaande de lezing wor-
den verzorgd door onze hoofdsponsor ABN AMRO. 
Dit jaar zal de lezing gaan over jaarrekeninglezen, 
waarbij de inhoud zoveel mogelijk is afgestemd op 
de toetstermen van het gelijknamige tentamen van 
de beroepsopleiding!    

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 uit-
nodiging van ABN AMRO om ons te ontvangen, 
wordt u vriendelijk verzocht ruim op tijd aanwezig 
te zijn. Indien u niet stipt op tijd aanwezig bent voor 
de lezing, kunnen we u het aanwezigheidsformulier 
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 

ABN AMRO biedt de leden van de Jonge Balie aan-
sluitend op de lezing ook een borrel aan. We hopen 
u de 16e in groten getale te mogen begroeten!   ¾

REMINDER: BIERPROEVERIJ 
24 NOVEMBER 2017
Op vrijdag 24 november aanstaande zijn wij wel-
kom om bier te proeven bij de Prael in Amster-
dam! De Prael heeft veel verschillende soorten 
bieren in huis. De brouwerij is gevestigd in een 
voormalig veilinghuis en wagenmakerij aan de 
Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam. Op een 
van de oudste plekken van Amsterdam proeven 
wij vier bieren onder het genot van oud-Hollands 
bittergarnituur. Na afloop kan er verder worden 

geborreld. Kortom, een zeer 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, dus wees er 
snel bij!   ¾ 

LEZING EN KERSTKLAASDINER 
7 DECEMBER 2017 

Lezing
Op donderdag 7 december aanstaande zal alweer de 
laatste lezing van dit jaar plaatsvinden. Wij zijn zeer 
verheugd u te kunnen mededelen dat deze lezing zal 
worden verzorgd door dr. mr. Derk Venema, jurist en 
filosoof en als docent verbonden aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen. De heer Venema treedt daarnaast 
op voor de Pastafariërs in de paspoortprocedures!   

Tijdens de lezing zal de heer Venema ons dan ook mee-
nemen in de wereld van het Pastafarisme – de kerk van 
het Vliegende Spaghettimonster. Hij zal daarbij tevens 
ingaan op de vraag hoe de overheid zou moeten vast-
stellen of iets een godsdienst/levensbeschouwing is en 
hoe in de praktijk wordt omgegaan met kleine, nieu-
we, rare of onbekende religies. Is het überhaupt no-
dig en verstandig om voor religie en gelovigen aparte 
wettelijke privileges (zoals het mogen dragen van een 
hoofddoek op de pasfoto) in stand te houden? 

Het belooft dus een zeer interessante lezing te wor-
den en wij kijken er erg naar uit!   

Datum: Donderdag 7 december 2017 
Tijd: 17.15 uur 
Locatie:  Brasserie van Beinum (Klokhuisplein 3 te 

(2011 HK) Haarlem)
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Kerstklaasdiner
Zoals elk jaar vindt ook dit jaar aansluitend aan 
de laatste lezing het traditionele Kerstklaasdiner 
plaats! Het diner zal plaatsvinden bij toprestau-
rant Het Pakhuis in het centrum van Haarlem. 
Voor slechts € 15,00 zal er aan u een overheerlijk 
driegangenmenu worden geserveerd!     

Datum: Donderdag 7 december 2017 
Tijd: 19.00 uur 
Locatie:  Restaurant Het Pakhuis, Gravinnes-

teeg 9 te (2011 DG) Haarlem 
Eigen bijdrage: € 15,00 per persoon

Aanmelden voor het diner kan uiterlijk tot 1 de-
cember 2017 via pauline@vanww.nl en zoals al-
tijd geldt: aanmelden = betalen. 

Er is plek voor maximaal 35 personen, dus wees 
er snel bij!  ¾

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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