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Advertentie

2013 is alweer volop bezig! Inmiddels heeft 

iedereen zijn of haar goede voornemens weer 

achter zich gelaten en kijken we gewoon 

weer uit naar de lente en de lange avonden 

op de terrassen.

Voor mij persoonlijk heeft het nieuwe jaar al 

veel goeds gebracht. Per 1 februari ben ik ver-

anderd van kantoor en ben ik werkzaam bij 

Van der Woude de Graaf advocaten, uiteraard 

in Amsterdam. Ik ben nog steeds werkzaam 

als familierecht advocaat. Vol frisse moed ga 

ik deze nieuwe uitdaging aan!

Ook voor de Jonge Balie Amsterdam is het 

jaar goed van start gegaan. Het Jonge Balie 

bestuur heeft namelijk een nieuwe sponsor-

overeenkomst gesloten met de ABN-Amro 

Bank N.V. Hierdoor kunnen wij ook in 2013 

weer veel leuke evenementen organiseren 

voor onze leden. In het licht van de nieuwe 

sponsorovereenkomst heeft het bestuur in 

februari een bezoek gebracht aan het ABN 

AMRO tennistoernooi, waar we als kers op 

de taart Roger Federer hebben zien spelen. 

De afgelopen periode zijn er veel borrels, 

lezingen en andere evenementen geweest 

die allemaal zeer goed zijn bezocht door de 

leden, met als hoogtepunten de Kerst- en 

Nieuwjaarsborrel. De komende tijd staat 

er ook weer veel moois op het programma, 

zoals lezingen van interessante sprekers, 

een borrel met notarissen en fi scalisten op 

28 maart in café Werck en een borrel met 

bankiers op 16 mei in café Cobra. 

De reiscommissie is inmiddels ook van start 

gegaan met het organiseren van de studie-

reis in september. De bestemming blijft nog 

even geheim, maar ik kan verklappen dat het 

een zeer mooie locatie gaat worden! Bin-

nenkort zal de bestemming bekend worden 

gemaakt en kun je je gaan inschrijven. Houd 

in ieder geval de eerste week van september 

vrij in je agenda. 

En niet te vergeten: Justitia 2013 staat voor 

de deur! 12 april is het zover, dan gaat het 

seminar van start met als afsluiter (en voor 

velen het hoogtepunt) het feest in Edel/

Sierraad. Dit jaar is het thema “Big Brother 

in de advocatuur: verscherpt toezicht gewenst?” 

Het Justitia bestuur is er in geslaagd om een 

heel mooi programma neer te zetten en een 

thema te kiezen dat iedere advocaat in Ne-

derland raakt. Ik kijk er dan ook naar uit!

Van de voorzitter

Nou, u pakt uw ski’s en u gaat gewoon. Ze redden 
het op kantoor wel even zonder u. En als ze dat niet 
redden, is het goed om te weten dat wij professionele 
interimmers aanbieden die weten wat het vak inhoudt.

Kijk op www.letableau.nl of bel 020 5237600.

Hoe kun
je toch op 

wintersport?

We hopen jullie weer in groten getale te 

zien op de komende activiteiten! Houd de 

nieuwsbrief en Facebook in de gaten voor het 

laatste nieuws over de evenementen.

Jo-an van der Tol, voorzitter Vereniging de 

Jonge Balie te Amsterdam

Jonge Balie Amsterdam
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Jonge Balie 

ABN AMRO 

tennistoernooi

Strafrechtadvocaten Gerard Spong, Jan Hein 

Kuipers en Esther Vroegh namen deel aan 

het seminar tijdens het ABN AMRO World 

Tennis Tournament 2013 in Rotterdam van 

11-17 februari. Onder leiding van Felix Rot-

tenberg discussieerden de advocaten over 

social media in de advocatuur.

De bezoekers konden verder genieten van 

enkele spannende tenniswedstrijden, onder 

andere met Roger Federer.

17Maart 2013

Jonge Balie Bowlingtoernooi
Links: Het win-

nende team van 

Loyens.

Onder: 

Bowlingbal 

in actie.

Roger Federer 

was een van de 

sterspelers van 

het ABN AMRO-

toernooi.

28 februari 2013

Jonge Balie Amsterdam

ABB_maart_2013.indd   17 15-3-2013   17:06:48


