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Jonge Balie Amsterdam

Bestuurswisseling Jonge Balie

Komkommertijd? Bekommertijd!

De juli- en augustusmaanden zouden loom 

aan ons voorbij moeten trekken. Lekker 

langzaamaan. Met vakantie. Lunch buiten 

kantoor. Terrasje in de zon. Flesje wit, fl esje 

rosé. Of twee. Wie met de auto komt, rijdt 

fl uitend fi levrij van huis naar werk. Wie 

fi etst, voelt zich door een zachte zomerbries 

voortgestuwd door het Vondelpark. De 

warme zomerdeken sust stilletjes de media 

in slaap. Weinig tot geen nieuws. Wel van 

nationaal belang: wie komt het auteursrecht 

toe van de door een aap met een gestolen 

camera gemaakte selfi e. De camerabezitter, 

of toch de aap? Tout Amsterdam vraagt het 

zich hardop af. Of in ieder geval de hoofd-

stedelijke advocatuur. Komkommertijd. Col-

lectieve adempauze van bier en bitterballen.

Nee, dan afgelopen zomer. Niks loom, 

lekker, stralend. Eerder agressie, huiver, fa-

natisme, veel leed. Wie de krant opensloeg, 

werd direct gegrepen door haast ongekende 

gruwel uit het Midden-Oosten, Afrika, Oost-

Oekraïne. Een zomer vol zorgen. Niks kom-

kommertijd. Bekommertijd. Geschonden 

wapenstilstand van raketten en rokende 

puinhopen. Deze zomer betekent voor mij 

ook dat het einde van ons verenigingsjaar 

nadert. Twee jaar heb ik me met heel veel 

plezier ingezet voor de Amsterdamse Jonge 

Balie. Nu is het tijd om de voorzittershamer 

over te dragen. Stéfanie van Creij staat klaar 

om samen met haar team een bruisend pro-

gramma neer te zetten. Blijf dus zeker onze 

nieuwsbrieven, website en Facebook-pagina 

in de gaten houden.

Ik geniet nog na van de laatste zomerborrel 

bij Strandzuid. Pak straks m’n koffers voor 

de Jonge Balie-studiereis naar Rome. Daar 

zal ik ongetwijfeld met het bestuur mooie 

herinneringen ophalen aan het afgelopen 

jaar, aan het prachtige lustrum, de lezingen 

en borrels, Justitia. Aan hen en aan jullie heb 

ik veel te danken. Maar ook, met minstens 

zoveel plezier, zullen wij terugdenken aan de 

overvolle agenda’s, de dingen die misschien 

beter konden, de onbenulligheden. Waar een 

mens zich, in het licht van deze zomer be-

zien, wel niet druk om kan maken. Twee jaar 

lang heb ik me mogen bekommeren om deze 

prachtige vereniging. Het was een voorrecht!

Leonie Schapink

Scheidend voorzitter Vereniging De Jonge Balie 

te Amsterdam

Op 10 september a.s. is het zover: dan 

vindt tijdens de jaarvergadering de be-

stuurswisseling van de Jonge Balie Am-

sterdam plaats. We kunnen als vereniging 

terugkijken op een bijzonder Lustrumjaar. 

Naast de gebruikelijke activiteiten is het 

75-jarig bestaan van de Jonge Balie Am-

sterdam groots gevierd. Helaas moeten 

we met het einde van het verenigingsjaar 

afscheid nemen van vier vertrouwde be-

stuursleden. Graag wil ik Leonie Schapink, 

Wijnand Meijer, Sanne Kennepohl en Ilse 

Warmerdam enorm bedanken voor de 

fi jne samenwerking en hun geweldige 

inzet voor de Jonge Balie Amsterdam de 

afgelopen twee jaar. Zij zullen plaatsma-

ken voor vier nieuwe advocaten. Naast de 

huidige bestuursleden Daan van Noord 

(Vestius) en Roderick Bolhaar (NautaDu-

tilh) zullen Annelot Sitsen (Bingh), Gijs 

Berkhout (Loyens & Loeff), Charlotte Vijf-

tigschild (Boekel De Nerée) en Laura van 

Gardingen (Houthoff Buruma) ons team 

versterken. Als (aantredend) voorzitter zal 

ik mij samen met hen dit verenigingsjaar 

vol enthousiasme inzetten voor de Jonge 

Balie Amsterdam. We kijken uit naar een 

mooi verenigingsjaar en hopen veel leden 

te verwelkomen op onze activiteiten! 

Stéfanie van Creij (Fort advocaten)

 

Aantredend voorzitter Vereniging De Jonge 

Balie te Amsterdam
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Jonge Balie Amsterdam

Lustrumcommissie.

Jonge Balie 75

De Jonge Balie vierde in juni het 75-jarige jubileum. Dat begon op 

woensdag 18 juni met een seminar en openingsborrel. Donderdag 17 

juni werden als onderdeel van het jubileum het jaarlijkse Linklaters 

Jonge Balie Golftoernooi en Golfclinic gehouden op Golfbaan De 

Hoge Dijk. Er werd gestreden om de felbegeerde wisseltrofee die 

uiteindelijk door het team van Van Doorne werd gewonnen. Tijdens 

de golfclinic heeft een groep jonge advocaten haar talenten kunnen 

tonen aan de golfpro’s. Het was een zeer geslaagde dag, de Jonge 

Balie Amsterdam heeft veel golftalent in huis! Dezelfde avond was 

het galadiner met veiling voor Lawyers for Lawyers. Het eindfeest 

was op vrijdag 18 juni in Undercurrent in Amsterdam.

Openingsborrel bij café Nel.

Baker & McKenzie toekomsteminar, geleid door Adjiedj Bakas. Benefi etdiner ten behoeve van Lawyers 4 Lawyers.

Eindfeest in Undercurrent.
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Oproep ALV De Jonge Balie te Amsterdam

Datum: maandag 6 oktober 2014

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: Loyens & Loeff N.V., aan het adres Fred. Roeskestraat 100, 

Amsterdam.

 

Het bestuur van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam nodigt 

hierbij alle leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op maan-

dag 6 oktober a.s., ten kantore van Loyens & Loeff N.V, aan het adres 

Fred. Roeskestraat 100, Amsterdam.

 

Tijdens deze vergadering zal opnieuw het voorstel worden gedaan 

tot het wijzigen van de statuten van de Vereniging De Jonge Balie te 

Amsterdam. Op de Jaarvergadering van 10 september jl. was niet het 

statutaire minimum aantal leden voor het nemen van een besluit tot 

statutenwijziging aanwezig, zodat overeenkomstig de statuten een 

tweede vergadering bijeen wordt geroepen.  

 

Ten minste vijf dagen voor de Algemene Ledenvergadering zal een 

afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen zijn 

opgenomen, ter inzage liggen ten kantore van Loyens & Loeff N.V., 

aan het adres Fred. Roeskestraat 100, Amsterdam.

 

De agenda:

1. Opening.

2. Vaststelling agenda.

3. Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 10 september 

2014.

4.  Voorstel wijziging statuten Vereniging de Jonge Balie te Amster-

dam.

5. Besluit statutenwijziging.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Vip-post is exclusief voor advocatenkantoren. Wij verzorgen en bezorgen op 

betrouwbare en vertrouwelijke wijze uw post.

Vip-post komt dagelijks aan het einde van de werkdag al uw post ophalen 

en de juridische post wordt zorgvuldig voor 09.00 uur de volgende werkdag 

bezorgd.

De tarieven van Vip-post zijn 10 tot 20% lager dan die van collega-bedrijven.

Uw verdere voordelen op een rijtje:

– Geen omkijken meer naar uw post. Alle post kunt u aan ons meegeven, 

ook de aangetekende stukken en pakketten.

– U heeft geen postzegels of frankeermachine meer nodig.

– Een ‘last minute run’ naar de brievenbus aan het eind van de dag is over-

bodig.

– U heeft geen meegave-verplichting; iedere brief is welkom.

– Ook bezorgen wij proces-advocaat stukken.

– Een vaste koerier die uw post bij u ophaalt. Bij u binnen of vanuit de 

postkast die wij tegen een waarborgsom voor u verzorgen.

– De overstap van uw huidige dienstverlener naar het gebruikmaken van 

onze diensten regelen wij desgewenst voor u.

– Post bestemd voor PostNL wordt door ons tijdig aangeleverd bij het 

distributiecentrum te Nieuwegein en de volgende dag bezorgd.

– Ook voor het buitenland bestemde post kan zonder probleem met onze 

koerier mee.

– Via ons op maat gemaakt computerprogramma heeft u een duidelijk 

overzicht van uw dagelijkse kosten.

– Ook kunt u gebruik maken van onze Togadoos service à  250,– per jaar.

– Dagelijks, aan het einde van de dag ledigen wij uw Togadoos bij de recht-

bank en bezorgen wij deze post in de avond bij u.

Voor meer informatie betreffende alle mogelijkheden van onze diensten wil 

ik u verwijzen naar onze website www.vip-post.nl.

Wij staan voor korte lijntjes en een snelle service, voor vragen kunt u ook 

contact opnemen met één van onze accountmanagers.

Bryan Bley

Telefoonnummer:      06 – 51 55 43 50

Robert Falk

Telefoonnummer:      06 – 13 94 77 10

“Your choice”

Uw post tot 20% 

goedkoper!

Advertentie

Jonge Balie Amsterdam
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