
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. 

NIEUWJAARSBORREL 10 JANUARI 2019
Het jaar 2018 is bijna voorbij, we stevenen weer af 
op de jaarwisseling! Ook in 2019 zal de Jonge Ba-
lie weer lezingen, borrels en activiteiten organi-
seren. We trappen af met de nieuwjaarsborrel die 
mede wordt georganiseerd door de rechtbank, het 
Openbaar Ministerie en de Orde van Advocaten 
van het arrondissement Noord-Holland. Het be-
looft een feestelijke borrel te worden en we hopen 
met u allen te kunnen proosten op het nieuwe 
jaar!

Datum: 10 januari 2019
Tijd: 16:30 – 18:00
Locatie:  Vooges Centraal, Kennemerplein 6-14 te 

Haarlem (restaurantgedeelte achter de 
bar).

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 mo-
gen begroeten. 

Namens het bestuur, 

Pauline Woudenberg
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