Jonge Balie Amsterdam

75 jaar Jonge Balie Amsterdam is 75 jaar
tijdschrijven
Het jaar 1939. Het begin van de Tweede
Wereldoorlog. Het geboortejaar van Wim
de Bie. Het jaar dat The Evening Birds het
beroemde ‘The lion sleeps tonight (a-wimoweh-a-wimoweh)’ uitbrachten en het boek
Gulliver’s Travels werd verﬁlmd.
Het jaar 1939 is dus een bijzonder jaar. En dat
geldt zeker voor de Jonge Balie Amsterdam.
1939 is namelijk ook het jaar dat de Vereniging
De Jonge Balie te Amsterdam werd opgericht.
In 2014 zullen wij dan ook met trots het 15e
lustrum vieren van onze Jonge Balie die op
dit moment circa 3.300 leden telt.
De Jonge Balie zal haar 75e verjaardag vieren
van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 juni
2014. Sinds september 2013 is de lustrumcommissie, bestaande uit Tjerk Sigterman,
Lara Smeets, Charlotte Vijftigschild, Benthe
van de Wetering, Carolijn Koudenburg, Willemijn Bosman en Reinout Bautz druk met
de voorbereidingen voor dit bijzondere Jonge
Balie-evenement.

door een sprong te maken naar de meest
recente jaren én de toekomst met een ‘futuristisch’ eindfeest op een nog geheime
locatie. Kortom: een reis door de tijd die u

niet wilt missen! We zullen u uiteraard via de
gebruikelijke kanalen (nieuwsbrief, website
en Facebook) op de hoogte houden van de
lustrumactiviteiten.
Naast deze feestelijke lustrumactiviteiten
zijn we uiteraard ook in de weer met onze
andere evenementen. Zo is de reiscommissie onlangs van start gegaan en zijn zij op dit
moment op zoek naar een mooie en juridisch
relevante bestemming. In maart staan een
combi-lezing met Delta Lloyd en een combiborrel met ﬁscalisten en notarissen op het
programma. April staat, zoals gebruikelijk, in
het teken van Justitia met dit jaar als thema
‘Boogie Days’. Een gevarieerde en interessante agenda dus voor de komende tijd. We
hopen dan ook velen van u te zien op één
van onze activiteiten!
Leonie Schapink, voorzitter Vereniging
De Jonge Balie te Amsterdam

Tijdens deze drie dagen zal 75 jaar advocatuur de revue passeren. Het thema van het
Jonge Balie-lustrum is dan ook: ‘75 jaar
tijdschrijven’. Samen met u gaan wij in drie
dagen een advocatuurlijke reis door de tijd
maken; vanaf 1939 richting de toekomst.
Het lustrum zal op woensdag 18 juni 2014
van start gaan met een seminar. Tijdens het
seminar zullen interessante sprekers hun
licht laten schijnen op de advocatuur van
de toekomst. Na aﬂoop van het seminar zal
de openingsborrel plaatsvinden, die in het
teken staat van de beginjaren van de Jonge
Balie; de jaren ‘50. Op donderdag 19 juni
2014 vindt – in het licht van de jaren ’70;
het protesteren tegen onrecht in de wereld
– een beneﬁetgala plaats voor de stichting
Advocaten voor Advocaten. Op vrijdag 20
juni 2014 wordt het lustrum afgesloten
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Jonge Balie Amsterdam

Zoektocht naar talent
Nu het cabaret van de Jonge Balie Amsterdam op de schop gaat en
door Stichting Justitia is gekozen voor een ander soort afvaardiging
naar het landelijk congres duikt het ABB terug in de tijd. Wie hebben de afgelopen jaren de eer van onze Jonge Balie hoog gehouden?
Wie zijn er succesvol geweest en wat is er met ze gebeurd?
Als snel komen we uit bij een enthousiast lid van de advocaten
band ‘Ten-Four’; Thédoor Melchers. Hij maakt onderdeel uit van de
tienkoppige band die een decennia geleden haar levenslicht zag en
vertelt ons daarover. ‘De band is ontstaan uit de cabaretgroep van
advocaten van de Amsterdamse Jonge Balie die het landelijk cabaretfestival won in 2003’. Na deze overwinning te hebben geproefd
zijn de vrienden elkaar blijven ontmoeten en tot op de dag van
vandaag worden feesten en partijen op zijn kop gezet door deze
groep muzikale advocaten. Het lachen en laten lachen heeft van
deze mannen en vrouwen een hechte vriendengroep gemaakt.

Een paar keer per jaar trekken de togadragers hun gouden pakken
uit de kast en maken ze zich op voor een avond vertier. Met meer
dan 100 nummers in hun repertoire, variërend van Waylon tot The
Police hebben zij als doel het maken van ﬁjne muziek die knalt!
‘Plaats louter advocaten in een creatieve omgeving en je bent
verzekerd van heel veel scherpe grappen; zet ze op een podium
en het dak gaat eraf!’. Inmiddels heeft de toetsenist aangegeven
dat hij toe is aan zijn eigen afscheidsconcert, vandaar bij deze de
oproep tot aanmelding van een muzikale advocaat die zich graag
voegt bij Ten-Four! Zie www.ten-four.nl voor meer informatie.
Er zijn enthousiaste verhalen genoeg van deze band en het ABB
krijgt de indruk dat deze advocaten nog lang door zullen gaan met
hun muzikale uitspattingen na kantoortijd. Zo leert deze zoektocht
naar talent ons dat de uitspraak van Cicero over onnozel gelach
niet altijd op zijn plek is.
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Uw pos per!
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“Your choice”

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:
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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 overbodig.
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 rechtbank 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

Amsterdams Balie Bulletin

