Jonge Balie Noord-Holland
NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING DE JONGE BALIE NOORD-HOLLAND - Jaargang 44, APRIL 2014
Geachte collegae, confrères, amici en amicae,
Namens het bestuur deel ik u graag als volgt mede.

kabarepa: laatste kans

De laatste kans om u aan te melden voor Kabarepa! Op vrijdag 4 april 2014 vindt Kabarepa plaats.
Naast een spetterend optreden van het cabaret
kan er deze avond weer heerlijk worden gegeten,
gedronken en gedanst op de soulvolle klanken van
de band Irma Derby and the Dazzle Party (bekend
van Haarlem Jazz) met uw collega’s en confrères
van arrondissement Noord-Holland. Ook worden
de prijzen uitgereikt aan de beste pleiters van ons
arrondissement.

gastspreker, wordt u vriendelijk verzocht ruim op
tijd aanwezig te zijn. Voor het bijwonen van de lezing kunt u een lezingspunt behalen.
Datum: 24 april 2014
Tijd:	  17.30 uur
Locatie: Gulden Vlies, Koorstraat 30 te Alkmaar
Aansluitend zal er vanaf 18.30 uur een borrel
plaatsvinden, waar wij u uiteraard ook graag in
grote getale verwelkomen!

Aanvang: 17.30 uur. Locatie: Patronaat in Haarlem.

De volgende lezing vindt plaats op 19 juni 2014.
Zet u deze datum alvast in uw agenda? ¾

Aanmelden kan nog tot en met maandag 31
maart aanstaande door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen naar
j.vernes@vandiepen.com of te faxen naar 0229
287050 t.a.v. J.E. Vernes. ¾

GEZOCHT: redactielid boek 9

De redactie van boek 9 is nog op zoek naar een
redactielid boek 9 uit het voormalige arrondissement Alkmaar.

PLEITWEDSTRIJDEN 28 maart
en 4 april 2014

Wilt u graag bij de redactie van boek 9 betrokken
zijn? Neem dan contact op met de secretaris, mr.
Roelie Conijn:
secretaris@jongebalienoordholland.nl. ¾

Op 28 maart en 4 april 2014 zijn de pleitwedstrijden. U bent uiteraard van harte uitgenodigd uw
kantoorgenoten aan te moedigen. Noteert u deze
data dan ook in uw agenda? ¾

SJBN VOETBALTOERNOOI

LEZING 24 april 2014

Save the date! Op vrijdag 2 mei 2014 organiseert
de Stichting Jonge Balie Nederland in samenwerking met Balieplus het landelijke SJBN Voetbaltoernooi. Net als voorgaande jaren zal het toernooi plaatsvinden in Utrecht bij Sportcentrum
Olympos.

Op 24 april a.s. om 17.30 uur zal alweer de vierde
lezing van dit jaar plaatsvinden. De lezing zal worden verzorgd door mr. M. Nuijten. Mr. M. Nuijten
is thans als strafrechtspecialist en partner verbonden aan Spong Advocaten en is tevens werkzaam
als rechter plaatsvervanger bij de rechtbank OostBrabant, locatie ‘s Hertogenbosch.

Zal de Jonge Balie Den Bosch de titel prolongeren of zullen de Noord-Hollandse strijders nu wel
nummer 1 worden. Of blijkt het (bijna) vrouwenteam van Gresnigt & Van Kippersluis het afgelopen jaar de zware trainingskampen te hebben
doorstaan en zullen zij met de winst ervan doorgaan? Zet de datum alvast in uw agenda en roept
uw team bijeen. De inschrijving zal spoedig opengaan. ¾

De lezing zal zich toespitsen op ‘Strafrecht in de
praktijk’ waarbij verschillende aspecten van het
strafrechtelijke traject zowel vanuit het oogpunt
van een advocaat als van een rechter belicht zullen worden.
Daar er grote waarde wordt gehecht aan een goed
verloop van de lezing en uit waardering voor de
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media te vinden. Inmiddels is er een Facebook-pagina en Linkedin-groep aangemaakt. Meldt u aan
om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws:

Een week voordat de WK-gekte zal toeslaan staan
de Landelijke Pleitwedstrijden op het programma. Vrijdag 6 juni 2014 zal door de winnaars
van de Plaatselijke Pleitwedstrijden in het midden van ons land, geheel in toepasselijk thema,
gestreden worden om de begeerlijke titel “Beste
pleiter van de Jonge Balie”.

Facebook: Jonge Balie Noord-Holland
Linkedin: Jonge Balie Noord-Holland

politie- en deurwaardersstage

Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse
politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage.

Na de strijd in de rechtbank zal tijdens de borrel
de prijsuitreiking plaatsvinden, waarbij een professionele jury de winnaar bekend zal maken. Na
het diner zal het feest (inclusief fantastische act)
losbarsten!

Beide excursies kunnen het gehele jaar door ingepland worden en leveren u per excursie twee
punten op.

Dus: Save the date en kom samen met je kantoorgenoten of opleidingsgenootjes naar de LPW, de
borrel, diner en/of het feest! ¾

De contactpersoon voor stages is Remmelt Suir.
Voor meer informatie kunt u een mail zenden aan
Remmelt Suir:
vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl. ¾

SJBN ZEILDAG

Update e-mail adressenlijst

De nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail verzonden. 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

Op vrijdag 20 juni 2014 organiseert de Stichting
Jonge Balie Nederland de jaarlijkse SJBN Zeildag. Zeil mee op een van de zestienkwadraat zeilboten van Ottenhome en ga de strijd aan met uw
collega’s en confrères op de Loosdrechtse Plassen. Na afloop is er een borrel en barbecue en als
de wind u goed gezind is liggen er uiteraard ook
mooie prijzen in het verschiet.
Het programma ziet er als volgt uit:
»
»
»
»
»
»

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen
begroeten.

09.30 uur: ontvangst en briefing
10.30 uur: start eerste manche
12.30 uur: zeilerslunch
14.00 uur: start tweede manche
16.30 uur: borrel en barbecue
18.30 uur: prijsuitreiking

Namens het bestuur,
Roelie Conijn, secretaris

In een bootje passen 5 personen, maar je kan je
natuurlijk ook alleen, of met een kleiner team
inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt €60,- per
persoon, inclusief barbecue. Zeilen zonder barbecue kost €40,- per persoon. Inschrijven kan tot en
met 15 juni 2014 met het bijgevoegde inschrijfformulier. ¾
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