
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. 

reminder: alv met aansluitend 
lezing en borrel op 15 februari 2017
De ALV van de Jonge Balie Noord-Holland zal op 
15 februari 2017 om 16:00 uur plaatsvinden in Café 
Studio te Haarlem. De uitnodiging en de agenda 
van de ALV heeft u reeds ontvangen. 

Aansluitend zal om 17:15 uur een lezing plaatsvin-
den. De lezing wordt verzorgd door mr. Robert 
Branco Martins, advocaat sport- en arbeidsrecht 
in Haarlem en tevens docent op deze rechtsgebie-
den aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens 
de lezing neemt hij ons mee in de wereld van de 
internationale voetbaltransfers. 

U verdient voor het bijwonen van de lezing een 
lezingspunt. Wij verzoeken u vriendelijk ruim op 
tijd aanwezig te zijn voor de lezing, zodat de gast-
spreker op tijd van start kan gaan. Bent u toch te 
laat? Dan gaat het lezingspunt helaas aan u voor-
bij. Maar niet getreurd: tijdens en na de lezing 
bent u net als de andere deelnemers welkom voor 
de borrel. 

Datum:  15 februari 2018
Tijd:  16 uur (ALV) / 17:15 (lezing)
Locatie:   Café Studio, Grote Markt 25 (2011 RC) 

te Haarlem

 
pubquiz: 1 maart 2018
Wegens succes herhaald: de pubquiz! Op don-
derdag 1 maart 2018 verzamelen wij vanaf 17:30 
in Gollem’s Proefl okaal te Amsterdam, om onze 
kennis te onderwerpen aan de vragen van de quiz-
master. Het winnende team ontvangt een mooie 
prijs. 

Voorafgaand aan de pubquiz zal om 18:00 uur een 
borrel plaatsvinden. Om met een goed gevulde 
maag te kunnen quizzen, wordt er na de borrel 

een daghap geserveerd. Omstreeks 20 uur gaat 
vervolgens de pubquiz van start! 

De eigen bijdrage is € 5,00. De eerste drankjes en 
de daghap zijn inclusief. 

Aanmelden doet u door vóór 20 februari a.s. een 
mail te sturen naar bos@booijbikkers.nl. Er is 
plaats voor maximaal 35 deelnemers. Let op: aan-
melden = betalen! Geeft u even aan of u ook een 
hapje mee eet? Graag tot 1 maart! 

Datum:  1 maart 2018
Tijd:  17.30 uur
Locatie:   Gollem’s Proefl okaal, Overtoom 160-162 

te Amsterdam


save the date: lezing 15 maart 2018
Op 15 maart 2018 vindt de lezing plaats in het Gul-
den Vlies te Alkmaar. Mr. J.A. Bovenberg zal de le-
zing verzorgen over legal tech. Mr. Bovenberg is 
expert op het gebied van medisch recht, data be-
scherming en bio-technology transfers.  Het be-
looft een interessante lezing te worden - houdt u 
de datum alvast vrij? 

Datum:   15 maart 2018
Tijd:   17:15 
Locatie:  Koorstraat 30 1811 GP Alkmaar


reminder: save the date voor pleit-
wedstrijden en vrijmibo
U heeft het reeds kunnen lezen in de vorige 
nieuwsbrief: op donderdag 12 en vrijdag 13 april 
2018 vinden de pleitwedstrijden plaats in de 
Rechtbank Haarlem. Daarna wordt de felbegeer-
de Gouden Bef uitgereikt tijdens de VRIJMIBO. 
Houdt u deze data vrij? 

jonge balie reis 2018!  
De voorbereidingen voor een onvergetelijk, cul-
tureel, bruisend en juridisch-inhoudelijk (lang) 
weekend zijn reeds in volle gang. Inmiddels kun-
nen we mededelen dat de kogel door de kerk is en 
de bestemming van de reis het mooie PRAAG is 
geworden! In deze prachtige middeleeuwse stad 

nieuwsbrief van de vereniging de jonge balie noord-holland - jaargang 47, februari 2018

1/2



zullen de deelnemers ongetwijfeld een onverge-
telijke tijd gaan beleven. De reis zal plaatsvinden 
van donderdag 3 mei 2018 tot en met zondag 6 
mei 2018 en er is plaats voor maximaal 30 perso-
nen uit het hele arrondissement Noord-Holland. 

Mocht u al zeker weten mee te willen gaan, vul 
dan nu het aangehechte aanmeldformulier in en
stuur dat op naar melissen@sieval-ak.nl.  

politie- en deurwaardersstage
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaag-
se politiestage en de ééndaagse deurwaarders-
stage.

Beide excursies kunnen het gehele jaar door inge-
pland worden en leveren u per excursie twee
punten op.  De contactpersoon voor stages is Lisa 
Meles. Voor meer informatie kunt u haar 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, 

Pauline Woudenberg

COLOFON
Uitgave: Vereniging De Jonge Balie Noord-Holland. 
http://www.jongebalienoordholland.nl
Redactie: Secretariaat - secretaris@jongebalienoordholland.nl.
Bestuur: Voorzitter: Archana Mahabiersing · Vicevoorzitter: Patrick  Dijkstra 
· Secretaris: Rob Nederveen · Penningmeester: Brian van Veen · Algemeen 
bestuurslid: Lisa Meles.

© 2017 Vereniging De Jonge Balie Noord-Holland.

2/2


