
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. 

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!   

Gasten kunnen het station betreden met de QR-code 
in de bijlage.

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. Aanmelden 

kan helaas niet meer.

Heeft u zich wel ingeschreven, maar komt u niet? 
Dan brengen wij EUR 10,- bij u in rekening. 
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  beïnvloeden, 
past dit al binnen ons verbeeldingsvermogen 
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

SAVE THE DATE: BOWLEN 8 NOVEMBER 
2018
Op 8 november 2018 gaat de Jonge Balie bowlen 
in Haarlem! Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen aan bos@booijbikkers.nl . Eet u een hapje 
mee? Laat dan meteen weten of u kiest voor de 
vegetarische paddenstoelenburger, de kipdijsaté 
of de hamburger. 

Datum: 8 november 2018
Tijdstip:  ontvangst vanaf 18 uur, diner vanaf 

18:30, bowlen vanaf 19:30 uur.
Locatie: Bison Bowling, Orionweg 400 te Haarlem.
Kosten: EUR 5,-
¾

SAVE THE DATE: LEZING 15 NOVEMBER 
2018
De volgende lezing wordt gehouden samen 
met het Haarlems Juridisch Gezelschap op 15 
 november 2018. Deze wordt verzorgd door de 
voorzitter van de Eerste Kamer: mevrouw Broe-
kers-Knol. Het belooft een bijzonder interessante 
lezing te worden en het onderwerp wordt in de 
volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

De lezing zal plaatsvinden in Het Seinwezen in het 
centrum van Haarlem. Het adres van deze locatie is 
de Kinderhuissingel 1 te (2013 AS) Haarlem. Vanaf 
17.30 uur is de inloop en vervolgens zal om 18.00 
uur de lezing aanvangen. Na afloop van de lezing 
bent u welkom voor de afsluitende borrel.
¾
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SAVE THE DATE: LEZING EN KERST-
KLAASDINER 6 DECEMBER 2018
Het jaar is niet compleet zonder het traditionele 
Kerstklaasdiner. De avond begint met een lezing, 
waarna we gaan genieten van een heerlijk Kerst-
klaasdiner. Meer informatie volgt in de volgende 
nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen aan bos@booijbikkers.nl .  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

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

© 2018 Vereniging De Jonge Balie Noord-Holland.

2/2


