Jonge Balie Amsterdam

Lente
Een feestelijke avond voor alle advocaten
van Amsterdam, geheel in het teken van
Advocaten voor Advocaten. Ik kan u alvast
verklappen: het belooft een kleurrijke avond
te worden.

De lente is in volle gang, ook binnen de
Jonge Balie Amsterdam! Terwijl de natuur
ontwaakt, worden er binnen onze balie
mooie plannen gemaakt.
Justitia trapte als eerste af. Tijdens dit mooie
evenement was het goed te zien dat de Jonge
Balie Amsterdam bloeit: Justitia begon met
een feestelijke opening in Café Amstelhaven;
een ontspannen borrel, waar een mix van
advocaten te vinden was. De dag erna stond
traditiegetrouw in het teken van de pleitwedstrijden: twaalf pleiters hielden een vlammend betoog in De Balie, onder toeziend
oog van een vakjury. En, dan was er natuurlijk
nog de vrijdag: terwijl de buitenlandse gasten
na een boottocht en een heerlijke lunch de
bloeiende amandelboom van Vincent van
Gogh bewonderden, opende Jeroen Smit als
dagvoorzitter het seminar in Het Sieraad. Er
werd vurig gedebatteerd over de positie van
Nederland binnen de Europese Unie. Een
humoristische en originele cabaretshow
volgde als toetje, waarna het feest losbarstte
in het Sieraad. De organisatie van Justitia
heeft ervoor gezorgd dat onze balie als een
juweeltje straalde deze dagen. Kim, Elsje,

Daar blijft het niet bij! Er is nog een uniek
event: het Anglo-Dutch Exchange. Gedurende vier dagen zullen solicitors en barristers uit Engeland en Wales in Nederland
kennis maken met ons rechtssysteem en de
Nederlandse advocatuur. Slechts eens in de
vier jaar vindt dit evenement in Nederland
plaats. Aankomende maand mogen wij
samen met de Jonge Balies van Rotterdam
en Den Haag maar liefst 40 solicitors en
barristers verwelkomen in Nederland.
Wouter, Esther, Suzan, Mats, Joris en Tim,
onze dank is groot!!
Naast Justitia werd de afgelopen tijd enthousiast gewerkt aan een ander lente-event:
het Beneﬁetdiner. Want, op donderdag 7
juni aanstaande organiseert de Jonge Balie Amsterdam in samenwerking met de
Amsterdamse Orde van Advocaten het allereerste Amsterdamse Balie Beneﬁetdiner.

Had ik al verteld dat na deze uitwisseling
onze zomerborrels, het golftoernooi en de
Jonge Balie reis volgen? Genoeg leuke activiteiten om naar uit te kijken. Ik zie er naar
uit u tijdens deze evenementen te mogen
begroeten.
Roos van Ekdom, voorzitter Vereniging de Jonge
Balie te Amsterdam

Het Jonge Balie Bestuur in Rome,
EYBA Spring Conference 2012
Het Jonge Balie Bestuur heeft de zware taak om onze vereniging te
vertegenwoordigen. We zullen het niet ontkennen, er wordt in Amsterdam regelmatig geborreld met advocaten, en ja: tegenwoordig
ook wel eens met bankiers, notarissen en ﬁscalisten.
Daar blijft het niet bij. Als Jonge Balie Bestuur kunnen we, dankzij
onze kantoren, ook ons gezicht laten zien in het buitenland. Zo
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waren we laatst in Rome, bij de Spring Conference van de The European Young Bar Association (EYBA). De EYBA is een organisatie
die onderling contact tussen Europese advocaten bevordert. De
ontmoeting in Rome stond dan ook in het teken van het leggen en
onderhouden van contacten met andere Europese jonge advocaten.
Een vrolijk weerzien met inmiddels bevriende Jonge Balie Besturen
uit heel Europa. Een kleine impressie van Rome.
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Welkomstborrel in Shari Vari.

Supreme Court Roma.

Ontvangst Jonge Balie Bestuur Roma
Conference at Supreme Court.
Binnenplaats Supreme Court, tijdens korte break

Kunst en cultuur in Roma.

Jonge Balie bestuur voor Villa Miani.
Gala, villa Miani
(L) Amina Omar Nieto, EYBA
President (Spanje) (M)Mariangela
Condello, bestuur EYBA en organisator van de Spring Conference
(Italië), (R) Michael Bergmann
(USA).
EYBA-bestuur.
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