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Jonge Balie Amsterdam

Oogstmaand

Aan het begin van de 13e eeuw betekende 

het woord ‘oogst’ in bepaalde delen van 

ons land hetzelfde als de maand ‘augustus’. 

Half oogst betekende dus 15 augustus. Voor 

de Jonge Balie betekent 15 augustus (de 

datum dat ik deze bijdrage schrijf) geen 

halve oogst, maar een hele oogst. Wij zijn 

namelijk zeer verheugd dat op dit moment 

al veel leden zich bereid hebben getoond 

om aankomend verenigingsjaar een actieve rol binnen de Jonge 

Balie te vervullen. Zo is het bestuur van de stichting Justitia rond 

en hebben acht enthousiaste jonge advocaten inmiddels zitting 

genomen in de Lustrumcommissie. Zij zullen ervoor zorgen dat 

het 75-jarig bestaan van de Jonge Balie in 2014 met glans kan 

worden gevierd. Ook het Jonge Baliebestuur kan niet zonder 

nieuwe gezichten. Graag verwelkom ik Stéfanie van Creij (AKD), 

Roderick Bolhaar (NautaDutilh) en Daan van Noord (Vestius) als 

nieuwe bestuursleden en wens hen alvast veel succes en vermaak. 

Roderik van Hees, Daan Slotema en Jo-an van der Tol, dank voor 

de goede samenwerking en jullie tomeloze inspanningen de 

afgelopen twee jaar. 

Als (aantredend) voorzitter zal ik mij (met uiteraard het gehele 

bestuur) ook dit verenigingsjaar weer met toewijding inzetten voor 

de Jonge Balie en haar leden. Ik kijk uit naar een feestelijk jaar en 

zie een ‘goede oogst’ met vertrouwen tegemoet!  

Leonie Schapink

Aantredend voorzitter Verenging de Jonge Balie te Amsterdam

Afvinken

Mijn bestuursperiode is bijna ten einde 

gekomen en het is tijd voor mijn laatste 

bijdrage in het ABB.

De afgelopen periode heb ik heel veel kun-

nen afvinken na een periode van twee jaar: 

de laatste vergadering, de laatste borrel, 

de laatste studiereis en de laatste e-mail 

na het vele overleggen van de afgelopen 

twee jaar. Er zal na half september (dan is 

de bestuursoverdracht) weer een hoop vrije 

ruimte in mijn agenda komen. Maar, ook 

hiervoor geldt het cliché: ik had deze periode 

voor geen goud willen missen. Ik kijk terug 

op een ontzettend leuke tijd.

Ik hoop dat wij met het Jonge Balie Bestuur 

Amsterdam de afgelopen twee jaar onze 

leden een mooi programma hebben kun-

nen bieden. Aan de opkomst van de leden 

te zien, denk ik dat we daar in zijn geslaagd. 

Daarom bedank ik dan ook alle leden voor 

hun komst en het enthousiasme om deel te 

nemen aan de diverse activiteiten die zijn 

georganiseerd.

Ook wil ik hierbij graag onze Amsterdamse 

collega Elvira de Jong (Loyens & Loeff ) 

feliciteren met haar (her)benoeming als 

bestuurslid van de European Young Bar As-

sociation (EYBA). De EYBA is een Europese 

vereniging voor jonge advocaten en heeft 

als doel het contact tussen advocaten in 

diverse landen te bevorderen. Drie keer per 

jaar wordt er, steeds in een ander land, een 

congres georganiseerd. Het Jonge Balie 

Bestuur Amsterdam neemt altijd met zeer 

veel plezier deel aan deze bijeenkomsten. Zo 

zijn we afgelopen jaar naar Londen, Riga en 

Den Haag geweest. Het Jonge Balie Bestuur 

Amsterdam wenst Elvira veel plezier en suc-

ces toe het aankomende jaar.

Rest mij om een aantal mensen te bedanken. 

Allereerst wil ik graag alle actieve leden bin-

nen de Jonge Balie bedanken. Zonder jullie 

was er geen studiereis,  geen Justitia en 

geen golftoernooi geweest. Dit waren stuk 

voor stuk mooie evenementen en ik kijk 

er met veel plezier op terug (en ook op de 

actieve ledenactiviteit met gepast vervoer!)! 

Daarnaast wil ik graag onze Deken, Germ 

Kemper, bedanken voor zijn begeleiding. Het 

Bestuur kan altijd bij hem terecht voor raad 

en daad. Ook wil ik Petri Paeper, werkzaam 

op het bureau van de Orde bedanken. Achter 

de schermen regelt zij veel praktische zaken 

voor de Jonge Balie. Tot slot bedank ik graag 

mijn medebestuursleden voor hun onuitput-

telijke inzet en voornamelijk voor hun gezel-

ligheid! Cheryl, Pieter, Roos, Sabine, Roderik, 

Daan, Wijnand, Leonie, Sanne en Ilse: Ik kijk 

terug op een hele mooie tijd en ik hoop dat 

we onze vriendschap blijven voorzetten!

Het nieuwe Jonge Balie Bestuur wens ik heel 

veel succes en plezier toe! Ik weet zeker dat 

zij het aankomende jaar een heel mooi pro-

gramma zullen neerzetten voor onze leden.

Jo-an van der Tol

Voorzitter Jonge Balie Amsterdam
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