Jonge Balie Amsterdam

Van de voorzitter
een groep van 40 advocaten en 40 ouderen
door Amsterdam gaan lopen. Achteraf zijn
we bij de ouderen gaan borrelen, waar de
advocaatjes met slagroom niet ontbraken.
Het was een groot succes! Het Jonge Balie
bestuur is daarnaast naar het internationale
weekend van de Europese Jonge Balie (EYBA)
in Londen geweest. De EYBA bevordert de
contacten van Europese advocaten onderling
en heeft drie keer per jaar een bijeenkomst.
In Londen is een advocaat uit onze eigen
balie gekozen om plaats te nemen in het
EYBA bestuur. Elvira de Jong (Lemstra Van
der Korst) zal zich het aankomende jaar voor
dit Europese bestuur inzetten. We wensen
haar veel succes en plezier toe dit jaar!

De feestdagen komen er weer aan. Voor velen is dit een leuke, maar ook hectische tijd:
surprises, etentjes, borrels, kantoorcabaret
etc. Bij de Jonge Balie zijn we inmiddels
volop bezig met de voorbereidingen op de
feestdagen. De Kerst- en Nieuwjaarsborrel
staan namelijk voor de deur!
Op 13 december heeft de Kerstborrel plaatsgevonden in het inmiddels vertrouwde
Players. Vanwege de succesvolle borrels van
de voorgaande jaren, is wederom voor deze
locatie gekozen en met resultaat: het was
weer een mooie avond. Om het nieuwe jaar
in te luiden, zal op 3 januari 2013 een feestelijke Nieuwjaarsborrel worden gehouden
in de Odeon.
Ook in het nieuwe jaar hebben we weer
veel te bieden voor onze leden. Naast de
tweewekelijkse borrel en de maandelijkse
lezing, zullen het bowling- en golftoernooi
gaan plaatsvinden. Daarnaast hopen we te
blijven borrelen met andere beroepsgroepen,
zoals notarissen en ﬁscalisten. Tot slot mag
in dit lijstje Justitia niet ontbreken! In april
2013 zal Justitia gaan plaatsvinden. Het

Justitia-bestuur is al hard aan het werk om
drie mooie dagen neer te zetten. Dit jaar
zal er een bijzonder thema zijn, aangezien
dit alle advocaten in Nederland zal raken.
Tijdens de Nieuwjaarsborrel zal het thema
bekend gemaakt worden.

We hopen weer veel leden te mogen verwelkomen op de aankomende activiteiten!
Houd onze website en Facebook in de gaten
voor alle data.
Jo-an van der Tol

De afgelopen weken zijn er veel activiteiten
geweest, zoals de bekende borrels en een
activiteit voor het goede doel. Zo zijn we met

voorzitter Vereniging de Jonge Balie
te Amsterdam

Advertentie

Wij wensen
u veel zaken
met Kerst
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Terwijl u thuis onder de kerstboom zit, regelen wij
dat het werk gewoon afgemaakt wordt. Het is goed
om te weten dat wij professionele interimmers aanbieden
die weten wat het vak inhoudt.

Kijk op www.letableau.nl of bel 020 5237600.
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