Jonge Balie Noord-Holland
NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING DE JONGE BALIE NOORD-HOLLAND - Jaargang 45, oktober 2015
Geachte collegae, confrères, amici en amicae,

Bank aldaar tevens een borrel en daarna zal ook
nog een nader bekend te maken activiteit van de
Jonge Balie plaatsvinden. Nadere informatie zal
volgen op de website van de Jonge Balie en in de
nieuwsbrief van november, maar noteert u deze
datum vast in uw agenda! ¾

Namens het bestuur van de Jonge Balie NoordHolland vraag ik graag uw aandacht voor het
volgende.

lezing en borrel: 15 oktober 2015

Op donderdag 15 oktober aanstaande zal er na
drie lezingvrije maanden eindelijk weer een lezing met bijbehorende borrel plaatsvinden in Het
Gulden Vlies te Alkmaar. De lezing wordt gegeven
door FTW Advocaten, een jong advocatenkantoor
uit de Zaanstreek dat zich met name toelegt op
arbeidsrecht en strafrecht. FTW Advocaten zal de
aanwezigen een en ander bijbrengen over het Verkeersstrafrecht.

Excursie: 13 november 2015

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.

U dient zich voor de excursie aan te melden bij
Patricia Neijtzell de Wilde via
vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl.

Datum:
Tijd: 		
Locatie:
		

Tussen de hierboven genoemde lezingen door
kunt u ook nog deelnemen aan de excursie die op
vrijdag 13 november 2015 zal plaatsvinden. De Jonge Balie zal dan afreizen naar Den Haag om een
bezoek te brengen aan de Academie voor Wetgeving én de Tweede Kamer. Met het bijwonen van
de excursie kunt u twee excursiepunten in het kader van de beroepsopleiding behalen.

Er is plaats voor 15 deelnemers, dus wees er snel
bij! ¾

Debatavond: 28 oktober 2015

Het Openbaar Ministerie, de Rechtbank, Politie en Advocatuur binnen het arrondissement
Noord-Holland organiseren samen op woensdag
28 oktober 2015 voor het eerst een debatavond.
Het thema is ‘Strafrecht en media: de rol van media bij opsporing en vervolging’. De uitnodiging
hiervoor treft u separaat bij de nieuwsbrief aan. ¾

15 oktober 2015
17.15 uur
Café Het Gulden Vlies, Koorstraat 30
(1811GP te Alkmaar).

Gelijktijdig met en aansluitend op de lezing zal aldaar vanaf 17.30 uur de borrel plaatsvinden. Het
kan bijna niet anders of u moet na de lange zomerstop nodig bijpraten met uw collegae en confrères en de borrel bij Het Gulden Vlies leent zich
daar natuurlijk bij uitstek voor, dus we hopen u
graag ook op deze borrel te mogen begroeten! ¾

annulering najaarsreis

De aangekondigde najaarsreis naar Wenen zal helaas niet doorgaan wegens onvoldoende aanmeldingen. Wij vinden dit spijtig voor de deelnemers
die zich hebben aangemeld en met name voor de
leden van de Najaarsreiscommissie.

lezing, borrel en activiteit:
19 november 2015

Gelet op de beperkte interesse in de najaarsreis
overweegt het bestuur om volgend jaar geen najaarsreis te organiseren en uitsluitend in het voorjaar een Jonge Balie-reis te laten plaatsvinden. ¾

Op 19 november 2015 zal de daaropvolgende lezing plaatsvinden. De lezing zal plaatsvinden op
het kantoor van de ABN AMRO Bank te Haarlem.
Aansluitend op de lezing verzorgt ABN AMRO
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Jonge Balie Noord-Holland
politie- en deurwaardersstage

update e-mail adressenlijst

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 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

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

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

Heeft u ons al gevonden op
social media?

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
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