
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 BEACHVOLLEYBALTOER-
NOOI EN BARBECUE 
Op 31 augustus vond het beachvolleybaltoernooi 
zoals altijd plaats bij Club Zand te Castricum. Na 
een bloedstollend spannende strijd ging de trofee 
naar… het Jonge Balie-bestuursteam! Het bestuur 
is overstelpt met hartverwarmende felicitaties en 
zij voelde zich zeer vereerd toen gesproken werd 
van een atletische prestatie van een ‘zelden ver-
toonde klasse’. Volgens de geruchten zou het team 
zelfs benaderd zijn voor deelname aan de Olympi-
sche Spelen in Tokyo. Houdt u voor de zekerheid 
de zomer van 2020 alvast vrij in uw agenda? ¾

SAVE THE DATE: LEZING 20 SEPTEMBER 
2018
De volgende lezing wordt georganiseerd op 20 
september 2018 in Haarlem en deze wordt gege-
ven 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 le-
zing 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 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.

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!   

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
r.nederveen@vandiepen.com 

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

(2011 LR te HAARLEM)
Kosten:   EUR 5,-
Uiterlijk inschrijven: 5 oktober 2018

Heeft u zich wel ingeschreven, maar komt u niet? 
Dan brengen wij EUR 10,- bij u in rekening.
¾

EXCURSIE HOGE RAAD 16 OKTOBER 
2018
Op dinsdag 16 oktober 2018 zal de jaarlijkse ex-
cursie plaatsvinden. Dit jaar zal de Jonge Balie 
Noord-Holland een bezoek brengen aan de Hoge 
Raad!  De Hoge Raad heeft als kerntaken het be-
vorderen en bewaken van de rechtseenheid, de 
rechtsontwikkeling en de rechtsbescherming. Da-
gelijks 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 
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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 we-
ten te komen over de kerntaken en de werkwijze 
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 program-

ma om 12.00 uur
Locatie:       Hoge Raad (Korte Voorhout 8 te (2511 EK) 

’s-Gravenhage)

Met het bijwonen van deze excursie kunnen pun-
ten worden verdiend in het kader van de beroeps-
opleiding. De excursie is daarom ook primair be-
doeld voor advocaat-stagiaires. 

Aanmelden voor de excursie kan tot uiterlijk  
7 oktober aanstaande door een e-mail te sturen 
naar r.nederveen@vandiepen.com. Inmiddels is 
het maximum aantal aanmeldingen bijna bereikt, 
dus wees er snel bij.
¾

LANDELIJK SJBN-CONGRES: 1 EN 
2 NOVEMBER 2018
Het Jonge Balie Congres zal dit jaar plaatsvinden 
op 1 en 2 november 2018 in het Chassé Theater te 
Breda. Onder leiding van Humberto Tan wordt u 
tijdens het congres meegenomen op een droom-
vlucht door de evolutie van de advocaat: van het 
verleden naar het heden en daarna door naar de 
toekomst van ons eeuwenoude beroep. Hoe zag 
het leven van de eerste Romeinse redenaren er 
uit? Welke kansen heeft innovatie hedendaagse 
jonge advocaten te bieden? Op welke manier zal 
technologie het beroep van advocaat beïnvloe-
den, past dit al binnen ons verbeeldingsvermo-
gen en zijn wij daar al op voorbereid? U kunt zich 
inschrijven via www.jongebaliecongres.nl. Er is 
maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
dus wacht niet te lang met inschrijven!
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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