Jonge Balie Amsterdam

Lente bij de Jonge Balie: Boogie 75
gaan maken. Op woensdag 18 juni verwelkomen wij u graag in de verborgen parel
aan de Prinsengracht; de Duif, waar het
Toekomstseminar plaatsvindt onder leiding
van de bekende trendwatcher Adjiedj Bakas.
Na afloop steken wij over naar café Nel op
het Amstelveld voor de openingsborrel (en
WK-voetbal). Tijdens deze borrel staan de
beginjaren van de Jonge Balie centraal en
is het dé gelegenheid voor oud-bestuurders
van de Jonge Balie om herinneringen aan
‘die goede oude tijd’ op te halen.

Zoals ik u in de vorige editie van het ABB al
meldde, viert de Jonge Balie van woensdag 18
tot en met vrijdag 20 juni 2014 haar 75-jarig
bestaan. Heel advocatuurlijk Amsterdam is
hiervoor uiteraard uitgenodigd. Voordat ik
nogmaals stilsta bij dit feestelijke hoogtepunt, blik ik graag met u terug op de Boogie
Days (en nights) die wij in april beleefden.
Acht maanden lang hebben de leden van
het bestuur van Stichting Justitia hun vrije
tijd besteed aan de organisatie van Justitia
2014 met als thema ‘Boogie Days’. En met
glansrijk resultaat. Justitia begon op woensdagavond met de openingsborrel in Sing
Sing. De ‘Boogie Days’ waren op donderdag
ingevuld met de pleitwedstrijden in De Balie.
Twaalf jonge pleiters hielden een vlammend
betoog voor een uiterst kritische vakjury. Op
vrijdagochtend werden de buitenlandse gasten meegenomen naar de jaren van weleer
in museum Van Loon. Om vervolgens – na
een smakelijke lunch – het Rijksmuseum te
bezichtigen. Tegelijkertijd verzamelden de
jonge advocaten zich in de grote zaal van
Theater Tuschinski. Niet alleen om de mix
van stijlen van de Amsterdamse School, Art
Deco en Jugendstil te bewonderen, maar
vooral om zich te laten inspireren door de
levensverhalen van vier indrukwekkende
sprekers onder leiding van Coen Verbraak
(van het tv-programma ‘Kijken in de ziel’).
Onder het mom van ‘Boogie Nights’ veranderde Tuschinski later op de avond in een
magische wereld, waar het weelderige interieur diende als inspirerende omgeving voor
de beats, die onder begeleiding van diverse
DJ’s, uit de speakers rolden. Het waren weer
drie mooie en inspirerende dagen. Tessa,
Gijs, Charlotte, Sara, Iris, Bas, Laura en
Daniël, onze dank is groot!
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Donderdag 19 juni staat in het teken van
sport en spel. Overdag kunt u uw golftalent
laten zien tijdens het Jonge Balie-golftoernooi. ‘s-Avonds is het historische Tobacco
Theater aan de Nes het decor van een chique
galadiner mét een veiling voor de stichting
Advocaten voor Advocaten (L4L). Bent u de
‘winnaar’ van de veiling die de mooiste kavel
weet te bemachtigen? Wij hopen uiteraard
dat we zo veel mogelijk geld ophalen om de
waardevolle activiteiten van L4L ook in de
toekomst mogelijk te maken.

Met de klanken van de boogie-woogie nog
in ons achterhoofd, bereiden wij ons voor
op het volgende driedaagse evenement: het
Jonge Balie-lustrum met als thema ‘75 jaar
tijdschrijven’.

Op vrijdagavond 20 juni sluiten wij het lustrum af met een eindfeest. Er kan worden
gedanst op de hits van toen en nu bij de
enige drijvende club van Amsterdam: Undercurrent! Het belooft een gedenkwaardig
lustrum te worden! Meer informatie over
‘75 jaar tijdschrijven’ vindt u op onze lustrumpagina www.lustrumjbamsterdam.nl.
Ik zie er naar uit u te begroeten tijdens onze
lustrumactiviteiten.

Als Romeinse censoren – die om de vijf
jaren een reinigingsfeest aan het volk gaven
– zetten de leden van de Lustrumcommissie 2014 zich vol in om van het 15e lustrum
van de Jonge Balie Amsterdam een groot
feest te maken. Een lustrumfeest waarbij
we een ‘advocatuurlijke’ reis door de tijd

Tot slot, de Jonge Balie-studiereis gaat dit
jaar naar een zonnige, historische en juridisch zeer relevante bestemming: Rome!
Inschrijven voor de studiereis, die plaatsvindt van 3 tot en met 6 september 2014,
kan vanaf 12 juni tot en met 26 juni a.s. via
jongebaliestudiereis2014@gmail.com.
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Jonge Balie Amsterdam

Oproep jaarvergadering Vereniging De Jonge
Balie te Amsterdam
Datum: woensdag 10 september 2014
Tijdstip: 17.00 uur
Locatie: NautaDutilh N.V., Strawinskylaan
1999, Amsterdam
Het bestuur van de Vereniging De Jonge
Balie te Amsterdam nodigt hierbij alle leden
uit voor de jaarvergadering op woensdag 10
september a.s. ten kantore van NautaDutilh
N.V. aan het adres Strawinskylaan 1999,
Amsterdam.
Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen over het boekjaar 2013/2014 van
de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam
en de Stichting Jonge Balie Activiteiten Amsterdam besproken. De realisatie over het
boekjaar 2013/2014 ligt vanaf 2 september
2014 ter inzage ten kantore van Loyens &
Loeff N.V. (Fred. Roeskestraat 100, Amsterdam). Voor het inzien daarvan kunt u een
afspraak maken met de penningmeester,
Wijnand Meijer, op emailadres wijnand.
meijer@loyensloeff.com.

Daarnaast zullen zeven leden van de Vereniging worden voorgedragen voor het bestuur
2014/2015. De huidige bestuursleden Stéfanie van Creij, Roderick Bolhaar en Daan
van Noord zullen zich herkiesbaar stellen.
De overige vier bestuurskandidaten worden
binnenkort via de Jonge Balie-nieuwsbrief
en www.jongebalieamsterdam.nl bekend
gemaakt.
Tot slot zal een voorstel worden gedaan tot
het wijzigen van de statuten van de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam. Ten
minste vijf dagen voor de jaarvergadering
zal een afschrift van het voorstel, waarin de
voorgedragen wijzigingen zijn opgenomen,
ter inzage liggen ter kantore van Loyens &
Loeff N.V, aan het adres Fred. Roeskestraat
100, Amsterdam.
Agenda voor de jaarvergadering van de
Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam op
woensdag 10 september 2014:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Goedkeuring notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 11 september 2013
4. Bespreking jaarverslag 2013/2014
5. Financieel jaarverslag 2013/2014
6. Goedkeuring jaarverslagen
7. Decharge aftredende bestuursleden
8. Benoeming bestuur 2014/2015
9. Bestuursoverdracht
10. Beleid 2014/2015
11. Begroting 2014/2015
12. Voorstel wijziging statuten Vereniging de
Jonge Balie te Amsterdam
13. Besluit statutenwijziging
12. Benoeming kascommissie
13. Benoeming commissie van beroep
14. Rondvraag
15. Sluiting
Roderick H.A. Bolhaar,
NautaDutilh N.V.
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