
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. 

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 
 overheerlijk dessertbuffet. Aanmelden kan tot 25 
augustus 2018.

Datum: 31 augustus 2018
Tijden:  14:30 uur ontvangst
 15:00 – 18:30 uur volleybal
 17:30 – 20:00 uur BBQ
Locatie:  Club Zand te Castricum (Zeeweg 200, 

1900 NZ, Castricum aan Zee)
Aanmelden:   U kunt het aanmeldingsformulier (bij-

lage) mailen naar bos@booijbikkers.nl 
¾

SAVE THE DATE: LEZING 20 SEPTEMBER 
2018
De volgende lezing wordt georganiseerd op 20 
september 2018 in Haarlem en deze wordt  gegeven 
door FTW Advocaten. Van dit kantoor zullen 
mr. Fontein en mr. Houben verschillende actu-
ele  onderwerpen uit meerdere bijzondere straf-
wetten bespreken. Zo zal tijdens de lezing wor-
den ingegaan op de bewijskracht van  indicatieve 
(drugs)tests (Opiumwet), het vasthouden van de 
smartphone en appen tijdens het rijden (Wegen-
verkeerswet) en het gebruik van speelgoedwapens 
(Wet Wapens en Munitie). 

Kortom, het belooft weer een zeer interessante 
 lezing te worden en wij kijken er erg naar uit! 

Datum:  20 september 2018
Tijd:  17.15 uur 
Locatie:   Café Studio, Grote Markt 25 (2011 RC te 

Haarlem)
¾

LUSTRUMFEEST 12 OKTOBER 2018
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.

Het feest vindt plaats in MAF in station Haarlem. 
Dit is niet alleen reistechnisch een handige locatie, 
maar ook een extra feestelijke en passende locatie 
nu hier vijf jaar geleden het fusiefeest plaatsvond. 
U bent meteen na werktijd welkom en tijdens 
het feest kunt u genieten van een heerlijk buffet. 
Daarna kunt u linea recta door naar de lichtge-
vende dansvloer. U heeft vijf jaar op uw flitsende 
dansmoves kunnen oefenen, dus geen gemaar!   

Datum: vrijdag 12 oktober 2018 
Tijdstip: vanaf 17:30 tot 00:00
Locatie:  MAF Stationsplein, Perron 3 

(2011 LR te HAARLEM)
Kosten: EUR 5,-
Aanmelden:  Aanmelden kan door een  

e-mail te sturen naar 
 r.nederveen@vandiepen.com 
Uiterlijk inschrijven:  5 oktober 2018

Heeft u zich wel ingeschreven, maar komt u niet? 
Dan brengen wij EUR 10,- bij u in rekening. ¾
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EXCURSIE HOGE RAAD 16 OKTOBER 
2018
Op dinsdag 16 oktober 2018 zal de jaarlijkse ex-
cursie 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 rechtseen-
heid, de rechtsontwikkeling en de rechtsbescher-
ming. Dagelijks zijn de raadsheren, de advocaten- 
generaal 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 juridi-
sche 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 pro-
gramma 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)

Met het bijwonen van deze excursie kunnen 
 punten worden verdiend in het kader van de 
 beroepsopleiding. De excursie is daarom ook 
p rimair bedoeld voor advocaat-stagiaires. 

Aanmelden voor de excursie kan tot uiterlijk  
7 oktober aanstaande door een e-mail te sturen 
naar r.nederveen@vandiepen.com Er is plaats 
voor maximaal 25 leden van de Jonge Balie, dus 
wees er snel bij. ¾

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 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
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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