
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. 

SAVE THE DATE: LEZING 21 JUNI 2018
De volgende lezing wordt georganiseerd op 21 
juni 2018 in Alkmaar en deze wordt gegeven door 
mr. E.R. Bakker, aanbestedingsjurist bij BDO 
Legal. De lezing zal dan ook gaan over het aan-
bestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht is een 
groeiend rechtsgebied dat sterk in beweging is. 
Er bestaat dan ook veel behoefte aan juridische 
advisering hierover en het gebeurt regelmatig dat 
overheden hun juridische diensten aanbesteden. 
Kortom, alle reden om deze interessante lezing bij 
te wonen! 

Datum:  21 juni 2018
Tijd:  17.15 uur 
Locatie:   Café Het Gulden Vlies, Koorstraat 30, 

1811 GP Alkmaar
¾

SAVE THE DATE: BORRELBOOT 29 JUNI 
2018
Op 29 juni 2018 organiseert de Jonge Balie de 
borrelboottocht over de prachtige Amsterdamse 
grachten. We stappen op bij de Sint Nicolaaskerk, 
dat op 6 minuten loopafstand ligt vanaf station 
Amsterdam Centraal. We vertrekken stipt om 19 
uur, dus zorg dat u om 18:45 op de kade staat. Na 
de boottocht gaan we nog niet huiswaarts, maar 
het blijft nog even geheim waar we wel naartoe 
gaan… meld u snel aan bij mr. Bos! 

Datum:  29 juni 2018
Tijd:  18:45 uur 
Locatie:   Kade van de Sint Nicolaaskerk, 
 Amsterdam
Aanmelden: bos@booijbikkers.nl
¾

LANDELIJKE PLEITWEDSTRIJDEN 22 JUNI 
2018
Op vrijdag 22 juni 2018 zal mevrouw mr. M. Stam 
van Kalbfleisch Advocaten de Jonge Balie Noord-
Holland vertegenwoordigen bij de landelijke pleit-
wedstrijden. Deze vinden plaats in de rechtbank 
Midden-Nederland, locatie Utrecht. U bent van 
harte uitgenodigd om mr. Stam te komen aan-
moedigen. Wij wensen haar alvast veel succes! ¾ 

SAVE THE DATE: 
BEACHVOLLEYBALTOERNOOI EN 
BARBECUE 31 AUGUSTUS 2018
Het beachvolleyvaltoernooi met de aanslui-
tende barbecue zal dit jaar weer plaatsvinden 
op 31  augustus 2018 bij Club Zand in Castricum. 
In teams van minimaal zes personen wordt er 
 gestreden om de prestigieuze wisselbeker. Een 
team kan bestaan uit het gehele personeel van 
een kantoor of van verschillende kantoren, dus 
van stagiaire tot partner en van medewerker tot 
ondersteunend personeel. Ook is het mogelijk om 
meerdere teams per kantoor in te schrijven.

Na afloop van het toernooi kunt u genieten van 
een barbecue met als klap op de vuurpijl een over-
heerlijk dessertbuffet. Zet de datum dus in uw 
agenda en houd de nieuwsbrief in de gaten voor 
meer informatie.  ¾

SAVE THE DATE: 12 OKTOBER 2018 
LUSTRUMFEEST!
Velen van u zullen het in levenden lijve hebben 
meegemaakt, anderen zullen de legendes erover 
hebben vernomen: de gerechtelijke herindeling. 
Precies vijf jaar geleden werden er tien parels van 
arrondissementen geboren, waarvan arrondis-
sement Noord-Holland er één is. Om dit bijzon-
dere moment en de vijf verbroederende jaren die 
volgden te vieren, organiseert de Jonge Balie op 12 
oktober 2018 een groot lustrumfeest. Houdt u de 
datum alvast vrij?  ¾
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POLITIE- EN DEURWAARDERSSTAGE
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse 
politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage.

Beide excursies kunnen het gehele jaar door  ingepland 
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 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 sturen 
aan secretaris@jongebalienoordholland.nl.  ¾  

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen 
begroeten. 

Namens het bestuur, 

Pauline Woudenberg
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