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Amsterdamse Balie Benefi etdiner

Eerste Amsterdamse Balie 

Benefi etdiner groot succes!

Op donderdag 7 juni 2012 vond het eerste Amsterdamse Balie 

Benefi etdiner plaats in het Tobacco Theater in Amsterdam. Dit 

Benefi etdiner is een initiatief van de Jonge Balie Amsterdam en de 

Amsterdamse Orde van Advocaten en is georganiseerd door zeven 

Amsterdamse advocaten.

Al tijden hadden beide organisaties het idee 

om de onderlinge banden te versterken én 

iets te doen voor een goed doel. Vanuit deze 

twee gedachten is het Amsterdamse Balie 

Benefi etdiner ontstaan. 

De keuze van het goede doel was eenvoudig: 

de stichting Lawyers for Lawyers (L4L). Een 

organisatie die zich inzet voor onderdrukte 

advocaten, zodat zij hun beroep onafhan-

kelijk en in vrijheid kunnen uitoefenen. In 

dat verband organiseert L4L bijvoorbeeld 

waarnemingsmissies waarbij zij advocaten 

of rechters uitzendt om processen tegen 

advocaten bij te wonen en daarover te 

rapporteren. In het bijzonder heeft L4L in 

juli 2012 in Turkije de processen tegen 37 

advocaten, die zijn gearresteerd nadat op 

illegale wijze hun advocatenkantoren waren 

doorzocht, waargenomen. De opbrengst van 

het Benefi etdiner is onder meer aangewend 

voor deze belangrijke missie. Hierover 

elders in het ABB meer.

Over de uitwerking van de tweede doelstel-

ling, het bevorderen van de integratie tus-

sen jonge en meer ervaren Amsterdamse 

advocaten, was de organisatie het ook snel 

eens: organiseer voor de 186 aanwezigen 

een borrel, een diner en genoeg vertier en 

de integratie gaat vanzelf! 

Na de ontvangst met een glas prosecco en 

een mooi openingswoord van de Deken, 

was het woord aan mr. Phon van den Biesen 

van L4L. Door middel van indrukwekkende 

beelden en rake woorden werd snel duide-

lijk dat wereldwijd advocaten in hun werk 

worden bedreigd of onderdrukt. Vervolgens 

konden de aanwezigen genieten van een 

heerlijk diner en werden zij vermaakt met 

een muzikaal intermezzo, een stand-up 

comedian en het belangrijkste van de avond: 

de benefi etveiling ten behoeve van L4L. 

Onder leiding van een veilingmeester van 

Christie’s werden 16 kavels geveild, zoals 

een door de Hoge Raad gesigneerd boek, 

eigen ontworpen pumps en een all-inclusive 

reis naar Aruba. De avond werd afgesloten 

met after dinner drinks onder muzikale 

begeleiding van een DJ. 

Het Benefi etdiner bracht in totaal maar 

liefst € 37.625,– op! Kortom, de eerste editie 

van het Amsterdamse Balie Benefi etdiner 

was een groot succes!Adrie van de Streek (L4L), Phon van den Biesen (L4L) Benefi etcommissie 

en het Jonge Balie Bestuur.
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Wij wensen
uw kantoor
veel baby’s

Dan vervangen wij uw zwangere collega’s wel. Dan hoeft 
u hun tijdelijke dossiers niet over te nemen en dan 
krijgen zij ze ‘op orde’ weer terug. 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.

Advertentie

Amsterdamse Balie Benefi etdiner

Benefi etveiling 

door veiling-

meester Sophie 

Bremers.
Wervelende veiling.

Amsterdamse Deken Germ Kemper 

en Adrie van de Streek (L4L).

Het Benefi etdiner.
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