
Geachte collegae en confrères, amici en amicae,

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

TERUGBLIK LANDELIJKE PLEIT-
WEDSTRIJDEN
Op vrijdag 22 juni 2018 heeft mevrouw mr. M. 
Stam van Kalbfleisch Advocaten de Jonge  Balie 
Noord-Holland met verve vertegenwoordigd 
 tijdens de landelijke pleitwedstrijden. Mr. Stam 
is op een gedeelde derde plaats geëindigd en wij 
 feliciteren haar van harte met deze prestatie!   

TERUGBLIK BORRELBOOT
Op 29 juni 2018 gooide de Jonge Balie de t rossen 
los van de borrelboot. De boot vol juridische 
 zeebonken voer een schilderachtige ronde over de 
Amsterdamse grachten. Vanuit het kraaiennest 
werden de bitterballen aan boord geslingerd door 
een verrassend  acrobatische mr. Bos, waarna de 
tocht werd vervolgd naar de Waterkant. Eenmaal 
aan wal strekten de advocaten de zeebenen onder 
het genot van een drankje. De boottocht was dus 
wederom zeer geslaagd - op naar volgend jaar! 

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI EN 
BARBECUE 31 AUGUSTUS 2018
Het beachvolleyvaltoernooi met de aansluiten-
de barbecue zal dit jaar weer plaatsvinden op  
31 a ugustus 2018 bij Club Zand in Castricum. In 
teams van minimaal zes personen wordt er gestre-
den 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 ondersteu-
nend 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.  

Datum: 31 augustus 2018
Locatie: Club Zand te Castricum
Aanmelden: bos@booijbikkers.nl

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 
 arrondissement Noord-Holland er één is. Om 
dit bijzondere 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?

EXCURSIE HOGE RAAD 16 OKTOBER 2018
Op dinsdag 16 oktober 2018 zal de jaarlijkse 
 excursie plaatsvinden. Dit jaar zal de Jonge Ba-
lie Noord-Holland een bezoek brengen aan de 
Hoge Raad!  De Hoge Raad heeft als kerntaken 
het  bevorderen en bewaken van de rechtseenheid, 
de rechtsontwikkeling en de rechtsbescherming. 
 Dagelijks zijn de raadsheren, de advocaten-gene-
raal en hun juridische ondersteuning bezig om 
aan deze taken concrete invulling te geven. 

Na de ontvangst om 09.30 uur zal eerst worden 
ingegaan op het verloop van het cassatieproces en 
de rollen die de raad, het parket en de  juridische 
ondersteuning daarbij spelen. Vervolgens zal mr. 
M.V. Polak, sinds 2012 raadsheer van de Hoge 
Raad, aan de hand van een civiel arrest ingaan 
op de betekenis van rechtsvragen in cassatie en 
op de specifieke rechtsvragen uit dat arrest. Het 
p rogramma heeft een interactief karakter en er zal 
dus gelegenheid zijn voor het stellen van  vragen.     

Kortom, dit is de uitgelezen kans om meer te 
 weten te komen over de kerntaken en de werk-
wijze van de Hoge Raad. Het belooft dan ook een 
zeer interessante ochtend te worden!  

Datum:   Dinsdag 16 oktober 2018 
Tijdstip:        Ontvangst om 09.30 uur, einde pro-

gramma om 12.00 uur
Locatie:         Hoge Raad (Korte Voorhout 8 te 
 (2511 EK) ’s-Gravenhage)
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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 inge-
pland worden en leveren u per excursie twee pun-
ten 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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