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Jonge Balie Amsterdam

Buiten is het koud. De heerlijke, lange nazo-

mer lijkt alweer vergeten. Het einde van het 

jaar is in zicht en Amsterdam is gehuld in 

prachtige kerstversieringen. De feestdagen 

staan voor de deur! Voor velen een hectische, 

maar vooral gezellige tijd met surprises, 

borrels en dinertjes. Ook bij de Jonge Balie 

zijn we volop bezig met de voorbereidingen 

op de feestdagen. Zo staat (op het moment 

dat ik dit schrijf) op donderdagavond 11 

december 2014 de kerstborrel gepland in 

het inmiddels vertrouwde Players aan het 

Leidseplein. Het nieuwe jaar zal door de 

Jonge Balie op 8 januari 2015 worden inge-

luid met een spetterend nieuwjaarsfeest. 

Graag nodig ik alle leden uit om samen 

het glas te heffen op een mooi nieuw jaar! 

Bij de Jonge Balie kijken we terug op een 

bijzonder Lustrumjaar en een bruisende 

start van het nieuwe verenigingsjaar. Zo 

zijn we begin september met veertig Am-

sterdamse advocaten afgereisd naar het 

zonnige Rome voor de jaarlijkse studiereis. 

Begin oktober vond een spetterend caba-

retoptreden plaats van negen talentvolle 

Van de voorzitter

de ‘Young Barristers of England and Wales’ 

anderzijds. In november vond de Jonge Balie 

lezing en borrel voor het eerst plaats op een 

sfeervolle nieuwe locatie: Café COX (onder 

de Stadsschouwburg op het Leidseplein).

Ook in 2015 staan er weer veel mooie activi-

teiten voor onze leden op het programma. 

Naast de maandelijkse lezingen en borrels 

zullen onder meer het bowling- en golf-

toernooi plaatsvinden. Bovendien worden 

volgend jaar weer diverse activiteiten met 

andere beroepsgroepen georganiseerd. En 

last but not least zal op 15, 16 en 17 april 

2015 Justitia plaatsvinden. Achter de scher-

men is het nieuwe Justitia-bestuur al volop 

in beweging om drie bijzondere dagen neer 

te zetten. Genoeg om naar uit te kijken dus! 

Het Jonge Balie-bestuur hoopt haar leden 

weer in groten getale te mogen verwelkomen 

op de aankomende activiteiten! 

Stéfanie van Creij 

voorzitter Vereniging de Jonge Balie 

te Amsterdam

Amsterdamse advocaten in een afgeladen 

Comedy Theater in de Nes. Oktober stond 

verder in het teken van de vrijwilligersac-

tiviteit met Amsterdam Cares en de Anglo 

Dutch Exchange, een uitwisselingspro-

gramma tussen de Amsterdamse, Rotter-

damse en Haagse Jonge Balies enerzijds 

en de ‘London Young Solicitors Group’ en 
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Ludi, Ars, Musica

Tijdens de studiereis van de Amsterdamse Jonge Balie begin septem-

ber naar Rome stonden zowel het oude als het nieuwe Rome op het 

programma. Er was ruimte voor vermaak en heerlijk Italiaans eten, 

maar ook voor kunst en muziek. Het programma begon donderdag-

ochtend met een welkom van de Romeinse balie en een rondleiding 

door het (niet voor publiek toegankelijke maar) imponerende Paleis 

van Justitie. Na een heerlijke lunch werd de donderdag voortgezet 

met een rondleiding langs de hoogtepunten van de oude Romeinse 

binnenstad. Inspanning maakt hongerig daarom bestond het avond-

programma uit een uitgebreid Italiaans diner. Vrijdagochtend was het 

Diner bij Grazia & Graziella, v.l.n.r.: Silke ter Hart (Loyens & Loeff ), Marijke 

van der Weide (Loyens & Loeff ), Michiel Jaeger (Eversheds), Eva Huls (Van 

Driem), Gea Flapper (Griph), Celine Smeets (Stibbe), Fiona Sassen (Slangen).

vroeg dag, want om 8.45 uur stond de gids klaar bij het Colosseum 

voor een rondleiding, waarbij ook het Forum Romanum niet werd 

overgeslagen. Na de lunch bezochten de advocaten hun Romeinse 

collega’s en confrères werkzaam bij het kantoor Pontecorvi Man-

naerts & Triboldi die hen eveneens voorzagen van een uitgebreide 

aperitivo. ’s Avonds stonden wederom een culinair Italiaans diner 

en het professionele uitgaanswerk op het programma, waarna ie-

dereen op zaterdag voldoende vrije tijd had om van alle indrukken 

bij te komen alvorens weer naar Amsterdam terug te vliegen. Een 

zeer geslaagde reis!

Voor het Pantheon, v.l.n.r.: Daan van Noord (Vestius), Stéfanie van Creij 

(Fort), Roel Dolk (Van Doorne), Annelot Sitsen (BINGH), Kim van Deursen 

(AKD), Jeroen Boelens (Nauta Dutilh), Gea Flapper (Griph).

Rondleiding door het Colosseum.

Jonge Balie Amsterdam
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