Jonge Balie Noord-Holland
NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING DE JONGE BALIE NOORD-HOLLAND - Jaargang 45, december 2015
uitgekeken. We zijn welkom vanaf 19:30 uur en
zullen om 20:00 uur aan tafel gaan.

Geachte collegae, confrères, amici en amicae,
Namens het bestuur van de Jonge Balie NoordHolland vraag ik graag uw aandacht voor het volgende.

Aanmelden kan uiterlijk tot 6 december bij mr.
Vrolijk via mdvrolijk@vallenduuk.nl, onder vermelding van uw menukeuze. Zie de bijgevoegde
flyer voor de heerlijke mogelijkheden. De eigen
bijdrage zal dit jaar €25,- bedragen en er is plek
voor maximaal 45 personen, dus meld je snel aan!

lezing en borrel: 10 DECEMBER 2015

Op donderdag 10 december zal in Café Studio alweer de laatste lezing van 2015 plaatsvinden. Het
lezingenjaar zal worden afgesloten door mr. Lenet Leusink. Lenet heeft de advocatuur verruild
voor coaching en geeft onder andere de ‘Happy
Lawyer’ lezing aan advocaten. Deze lezing stipt
het gat tussen de oude garde en nieuwe garde advocaten aan en gaat in op waarom ons fantastische vak soms als wat minder fantastisch wordt
ervaren. Kortom: hoe krijgen we de laywer weer
happy? Onze collega’s van de Jonge Balie Amsterdam hebben deze lezing eerder gehad en waren er
zeer over te spreken.

Het adagium aanmelden = betalen wordt inmiddels als bekend verondersteld.
Namens de Activiteitencommissie 2015: we kijken
er naar uit het jaar in stijl met jullie af te sluiten! ¾
Datum:
Tijd: 		
Locatie:
		

STAGEVERKLARINGuitreikingen:
11 december

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het kader van het stagereglement een lezingspunt behalen. Daar er grote waarde wordt gehecht aan een
goed verloop van de lezing en uit waardering voor
de gastspreker, wordt u vriendelijk verzocht ruim
op tijd aanwezig te zijn. Indien u niet stipt op tijd
bent voor de lezing, kunnen we u het aanwezigheidsformulier niet meer laten ondertekenen en
ontvangt u helaas geen lezingspunt.
Datum:
Tijd: 		
Locatie:
		

10 december 2015
19:30 uur
Restaurant Brick, Breestraat 24-26
(2011 ZZ Haarlem)

Voor een ieder die na de borrel en na Kerstklaas
nog niet is uitgeborreld voor 2015: op vrijdag 11
december zal aan 13 (nu nog) advocaat-stagiaires
uit ons arrondissement de stageverklaring worden uitgereikt. Aansluitend op de uitreiking kunt
u vanaf 17:00 uur in Grand-Café het Gulden Vlies
te Alkmaar het glas heffen om deze mijlpaal met
hen te vieren en het weekend op een feestelijke
wijze inluiden!

10 december 2015
17:15 uur
Café Studio, Grote Markt 25
(2011 RC Haarlem)

Datum:
Tijd: 		
Locatie:
		

Na de lezing bent u vanzelfsprekend van harte
welkom op de aansluitende borrel in Café Studio
voor een drankje en een (borrel)hapje en we hopen u ook daar te mogen begroeten! ¾

11 december 2015
17:00 uur
Grand-Café Het Gulden Vlies,
Koorstraat 30 (1811 GP Alkmaar)

SAVe the date: Lezing en
nieuwjaarsborrel 14 januari 2016

Met de feestdagen nog voor de deur heeft u wellicht nog niet stilgestaan bij het feit dat het alweer bijna 2016 is. Ook in het nieuwe jaar zullen
er door de Jonge Balie Noord-Holland weer voldoende lezingen, borrels en activiteiten worden
georganiseerd.

KERSTKLAAS: 10 december

Na de lezing en de borrel wordt de avond voortgezet in restaurant Brick (Breestraat 24-26, Haarlem) om te genieten van het KerstKlaas-diner,
waar weer een jaar lang reikhalzend naar is
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Het nieuwe jaar zal op donderdag 14 januari
2016 worden gestart met een lezing en de traditionele nieuwjaarsborrel. Zet u deze datum vast in
uw agenda! ¾

De contactpersoon voor stages is Patricia Neijtzell
de Wilde. Voor meer informatie kunt u haar een
mail zenden:
vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl. ¾

TERUGBLIK LEZIng, borrel en
pokerworkshop 19 november

Heeft u ons al gevonden op
social media?

Op 19 november jl. is de Jonge Balie Noord-Holland ontvangen door onze hoofdsponsor ABN
AMRO Bank te Haarlem voor een lezing en een
borrel voor circa dertig leden van de Jonge Balie.
De organisatie door ABN AMRO Bank van zowel
de lezing, met het onderwerp jaarrekeninglezen, als de borrel was tot in de puntjes verzorgd
en we hopen dan ook van harte om volgend jaar
opnieuw een lezing in samenwerking met onze
hoofdsponsor te kunnen aanbieden.

De Jonge Balie Noord-Holland is ook op social
media te vinden via Facebook en LinkedIn. Meldt
u aan om op de hoogte te blijven van het laatste
nieuws:
Facebook: Jonge Balie Noord-Holland
Linkedin: Jonge Balie Noord-Holland

Na de activiteiten bij de ABN AMRO Bank verplaatste een groot aantal leden van de Jonge Balie
zich naar Grand café Brinkmann voor een pokerworkshop.

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

Na een korte introductie over het ontstaan van
het pokerspel mochten de 25 deelnemers zelf aan
de slag. Iedereen werd verdeeld over drie tafels en
aan elke tafel werd het spel uitgelegd en begeleid
door een ervaren pokerspeler. Snel werden termen als callen, raisen en folden eigen gemaakt en
uiteindelijk mochten de beste spelers van iedere
tafel aanschuiven aan de finale tafel. Met een geniale bluf kroonde Brian van Veen van Pot Jonker
zich aldaar tot de winnaar van de avond!

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen
begroeten.
Namens het bestuur,
Joris Kunst

Het was een meer dan geslaagde avond en zeker
voor herhaling vatbaar! ¾

politie- en deurwaardersstage

Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage.
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Beide excursies kunnen het gehele jaar door ingepland worden en leveren u per excursie twee
punten op.
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