NIEUWSBRIEF VAN DE VERENIGING DE JONGE BALIE NOORD-HOLLAND - Jaargang 47, mei 2018
Geachte collegae en confrères, amici en amicae,

Legal. De lezing zal dan ook gaan over het aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht is een
groeiend rechtsgebied dat sterk in beweging is.
Er bestaat dan ook veel behoefte aan juridische
advisering hierover en het gebeurt regelmatig dat
overheden hun juridische diensten aanbesteden.
Kortom, alle reden om deze interessante lezing bij
te wonen!

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

TERUGBLIK: PLEITWEDSTRIJDEN EN
VRIJMIBO

Op donderdag 12 en vrijdag 13 april 2018 vonden de pleitwedstrijden plaats in de Rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem. Traditiegetrouw
werden daarbij de gouden, zilveren en bronzen
bef aan de winnende deelnemers uitgereikt. De
bronzen bef werd uitgereikt aan mr. S. Tromp
van Westenberg, Heijnen & Maruanaya Advocaten, de zilveren bef ging naar mr. S.N. Peijnenburg
van Molenaar & Hermes Advocaten & Mediators
en mr. M. Stam van Kalbfleisch Advocaten nam
trots de gouden bef in ontvangst. Van harte gefeliciteerd! Deze prestatie is groots gevierd tijdens
de speciale pleiteditie van de VRIJMIBO in Café
Brinkmann. ¾

Datum:
21 juni 2018
Tijd:
17.15 uur
Locatie: 	Café Het Gulden Vlies, Koorstraat 30,
1811 GP Alkmaar
¾

SAVE THE DATE: BORRELBOOT 29 juni
2018

Op 29 juni 2018 organiseert de Jonge Balie de
borrelboottocht over de prachtige Amsterdamse
grachten. We stappen op bij de Sint Nicolaaskerk,
dat op 6 minuten loopafstand ligt vanaf station
Amsterdam Centraal. We vertrekken stipt om 19
uur, dus zorg dat u om 18:45 op de kade staat.

TERUGBLIK: JONGE BALIE REIS 2018

De Jonge Balie reis naar Praag was zeer geslaagd.
De reis begon goed met een boottocht over
de Moldau en als juridische activiteit werd de
senaat bezocht, die gevestigd is in de prachtige
oude burcht van Praag. De burcht werd vervolgens uitgebreid bezocht en bewonderd tijdens de
guided fietstour door de stad, waarbij het zonnige
weer goed van pas kwam. Al met al hebben de
deelnemers vier dagen lang genoten van prachtige uitzichten, heerlijk weer, zalig eten en bruisende uitgaansgelegenheden. Een reis om nooit te
vergeten!

Datum:
29 juni 2018
Tijd:
18:45 uur
Locatie: 	Kade van de Sint Nicolaaskerk,
Amsterdam
¾

SAVE THE DATE: 12 OKTOBER 2018
LUSTRUMFEEST!

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 arrondissement Noord-Holland er één is. Om dit bijzondere moment en de vijf verbroederende jaren die
volgden te vieren, organiseert de Jonge Balie op 12
oktober 2018 een groot lustrumfeest. Houdt u de
datum alvast vrij?

Het bestuur dankt alle deelnemers voor hun deelname. Mede namens hen wordt hierbij bovendien
de reiscommissie nogmaals hartelijk bedankt
voor de goede organisatie: Maartje Melissen, Sara
Karem en Bart Endeman. ¾

¾

SAVE THE DATE: LEZING 21 JUNI 2018

De volgende lezing wordt georganiseerd op
21 juni 2018 in Alkmaar en deze wordt gegeven
door mr. E.R. Bakker, aanbestedingsjurist bij BDO
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POLITIE- EN DEURWAARDERSSTAGE

update e-mail adressenlijst

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

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

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

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen
begroeten.

Heeft u ons al gevonden op
social media?

Namens het bestuur,

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

Pauline Woudenberg

Facebook: Jonge Balie Noord-Holland
Linkedin: Jonge Balie Noord-Holland
¾
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