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Van de voorzitter
De zomer is in aantocht! Hoewel daar op het 

moment van het schrijven van dit stuk nog 

heel weinig van te merken is, weet ik zeker 

dat we heel snel kunnen gaan genieten van 

de rokende barbecues.

En de zomer, dat betekent dat de Jonge Balie 

zomerborrels voor de deur staan!

Op 18 juli zal er een borrel bij Singh Singh 

plaatsvinden en op 15 augustus wordt er 

geborreld op het terras van Nel. Iedereen is 

van harte welkom om te genieten van een 

borrel en een hapje, zoals gebruikelijk op de 

Jonge Balie borrels.

Maar voor dat de zomerborrels van start 

gaan, zal uiteraard eerst nog op 20 juni het 

jaarlijkse Golftoernooi plaatsvinden. Voor 

de fanatiekelingen zal er een toernooi zijn. 

Kun je niet golfen, maar lijkt je dit leuk om 

te leren, dan kun je meedoen aan de golf-

clinic waar alle ins & outs van het golfen 

je uitgelegd worden. De winnaar van het 

toernooi staat een mooie prijs te wachten, 

maar ook degene met de mooiste outfi t 

zal met een prijs naar huis gaan. De avond 

wordt afgesloten met een barbecue. Voor 

meer informatie over het programma en het 

inschrijven kun je kijken op de website www.

jongebalieamsterdam.nl.

Zoals gebruikelijk, wordt het gerechtelijk jaar 

binnen de Jonge Balie Amsterdam met een 

studiereis afgesloten. Dit jaar zullen we van 

4 tot en met 7 september 2013 naar Budapest 

gaan en het belooft een mooie reis te wor-

den. We zullen diverse interessante locaties 

bezoeken en uiteraard worden de culturele 

aspecten en het nachtleven niet vergeten. De 

inschrijvingen zullen binnenkort open gaan, 

dus wees er snel bij want er zijn maar een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Nu het nieuwe gerechtelijke jaar weer in 

aantocht is, is het Jonge Balie Amsterdam 

bestuur weer op zoek naar enthousiaste 

leden die zich willen inzetten voor de ver-

eniging. 

Het betreft de volgende functies:

– Jonge Balie bestuurslid;

– Bestuurslid Justitia 2014;

– Commissielid Jonge Balie 

 Lustrum 2014.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een van deze 

functies of meer informatie wensen, dan kun 

je je melden bij onze secretaris, Sanne Ken-

nepohl (sanne.kennepohl@boekel.com).

Graag tot op de volgende activiteit!

Jo-an van der Tol

Voorzitter Jonge Balie Amsterdam

Advertentie

Jonge Balie Amsterdam

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.
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