
 Geachte collegae en confrères, amici en amicae,

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

nieuwjaarsborrel 16 januari 2018 
We trappen af met de nieuwjaarsborrel, die in 
2018 voor de tweede maal zal worden georgani-
seerd in samenwerking met de rechtbank, het 
Openbaar Ministerie en de Orde van Advocaten 
van het arrondissement Noord-Holland. Het be-
looft weer een feestelijke borrel te worden en we 
hopen u allen daar te zien om te proosten op het 
nieuwe jaar! 

Datum:  16 januari 2018
Tijd:  16.00 – 18.00 uur
Locatie:  MAF, NS station Haarlem, perron 3a
 
algemene ledenvergadering 
met aansluitend lezing en 
borrel: 15 februari 2018

Algemene ledenvergadering 
De ALV van de Jonge Balie Noord-Holland zal dit 
jaar op 15 februari 2018 om 16.00 uur worden ge-
houden bij Café Studio in Haarlem. De uitnodi-
ging en de agenda van de ALV zullen u aan het 
einde van deze maand bij separaat bericht wor-
den toegezonden. Het bestuur van de Jonge Balie 
Noord-Holland hoopt u allen daar en dan te mo-
gen verwelkomen! 

Datum:  15 februari 2018
Tijd:  16.00 uur
Locatie:   Café Studio, Grote Markt 25 
 (2011 RC te Haarlem)

Lezing
Aansluitend op de ALV zal om 17.15 uur de eerste 
lezing van het jaar 2018 plaatsvinden. Wij zijn zeer 
verheugd u te kunnen mededelen dat deze lezing 
zal worden verzorgd door mr. Roberto Branco 
Martins, advocaat sport- en arbeidsrecht in Haar-
lem en tevens docent op deze rechtsgebieden aan 
de Universiteit van Amsterdam. 

Tijdens deze lezing zal de heer Branco Martins 
ons meenemen in de wereld van een atypische 
werknemer: de profvoetballer. Hoewel professi-
onele voetballers namelijk heden ten dage voor 
honderden miljoenen euro’s van clubs wisselen, 
blijven zij in essentie werknemers. Het is onder 
meer de vraag of het huidige systeem waarbinnen 
de voetbaltransfers plaatsvinden niet toe is aan 
een herziening. De lezing zal daarom zowel op het 
verleden, het heden als de toekomst van de positie 
van de profvoetballer betrekking hebben. Kortom, 
het belooft weer erg interessant worden!    

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

Datum:  15 februari 2018
Tijd:  17.15 uur
Locatie:  Café Studio, Grote Markt 25 
 (2011 RC te Haarlem)

Na afl oop van de lezing zal aldaar vanaf 18.15 uur 
de borrel plaatsvinden. Wij hopen uiteraard dat u 
gezellig blijft om een borrelhapje en drankje met 
ons te nuttigen!

save the date: lezing 15 maart 2018 
Op donderdag 15 maart 2018 zal de tweede lezing 
van dit jaar georganiseerd worden. Voor deze le-
zing is nog geen spreker en onderwerp bekend, 
maar nadere informatie volgt spoedig. Houdt u 
deze datum vrij?

Datum:  15 februari 2018
Tijd:  17.15 uur
Locatie:   Café ’t Gulden Vlies, Koorstraat 30 te 

Alkmaar 
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save the date: pleitwedstrijden 12 
en 13 april 2018
De pleitwedstrijden zullen dit jaar worden ge-
houden op donderdag 12 april en vrijdag 13 april 
2018 te Haarlem. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn en de pleiters aan te moe-
digen. Houdt u deze data vrij?

save the date: jonge balie reis 2018! 
Ook dit jaar zal de Jonge Balie weer een onverge-
telijke reis gaan maken. Hoewel de bestemming 
van de reis nog niet bekend is, kan bij deze wel 
alvast worden medegedeeld dat de reis zal plaats-
vinden van donderdag 3 mei 2018 tot en met 
zondag 6 mei 2018. 

Nadere informatie over de bestemming van de 
reis en het aanmeldformulier ontvangt u op kor-
te termijn per separate e-mail. Houdt u de data 
vast vrij en zorg dat u erbij bent, want het belooft 
weer een geweldige trip te worden! 
 
politie- en deurwaardersstage
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse 
politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage.

Beide excursies kunnen het gehele jaar door inge-
pland worden en leveren u per excursie twee
punten op.  De contactpersoon voor stages is Patrick 
Dijkstra. Voor meer informatie kunt u hem een mail 
zenden: vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl 

heeft u ons al gevonden op 
social media?
De Jonge Balie Noord-Holland is ook op social me-
dia 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


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 sturen 
aan secretaris@jongebalienoordholland.nl.    

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen 
begroeten. 

Namens het bestuur, 

Rob Nederveen
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