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30 juni - 2 juli 2022

SLUITINGSZITTINGSDAGEN 2022
van de Jonge Balie Den Haag

Programmaboekje

PROGRAMMA
Donde r da g 3 0 j uni
vanaf 20:00

Dekenconcert | aanmelden
vereist | Theater Diligentia

Vr i j da g 1 j ul i
12:30 - 14:00

Dekenlunch | voor genodigen
Sluitingszittingsrede |
aanmelden vereist | Hoge Raad
der Nederlanden

14:15 - 14:45

Inloop

14:45 - 16:00

Sluitingszittingsrede en
repliek deken

16:00 - 17:00

Borrel

Galadiner | ticket vereist |
Kasteel Oud-Wassenaar
18:00 - 19:00

Ontvangst en borrel

19:00 - 22:00

Galadiner
(inclusief verrassingsact)

22:00 - 03:00

Feest

Zaterdag 2 juli
vanaf 17:00

Home Hospitality | voor
genodigen

Voorwoord
deken
Geachte collega’s, confrères,
Voor u ligt het programmaboekje van de Sluitingszittingsdagen met als thema
“Meesters in Beweging”.
Als deken kan ik niet anders dan constateren dat na een periode waarin velen
van ons werden getroffen door de COVID-19 maatregelen en veel van onze
bezigheden tot stilstand kwamen, er nu sprake lijkt te zijn van een inhaalslag.
We mogen en kunnen elkaar weer ontmoeten en wat hebben we dat gemist.
De Sluitingszittingsdagen zijn een mooie gelegenheid om niet alleen letterlijk
in beweging te komen bij de geplande activiteiten, maar zijn ook een
prachtige gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over een
balie die volop in beweging is.
Die bewegingen zien niet alleen op de verschillende ontwikkelingen binnen
onze beroepsgroep, maar zien vooral op de discussie hoe het toezicht er
volgens de Minister uit moet zien. Het is uw aandacht en inbreng meer dan
waard, want het betreft ook uw toekomst.
Ik spreek de hoop uit velen van u te mogen ontmoeten en wens u mooie
dagen toe.
Met vriendelijke groet,
Inge Aardoom
Deken

Voorwoord voorzitter
Jonge Balie
Waarde Baliegenoten en genodigden,
Terwijl heel Den Haag stilstaat als gevolg van wegwerkzaamheden, dendert
onze Balie voort zoals tramlijn 16 dat tot voorkort deed. Ook de wereld om
ons heen is in beweging. Niet alleen in letterlijke zin met het (voorlopige)
einde van de lockdown, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen
omtrent bijvoorbeeld de woke-cultuur en de oorlog in Oekraïne.
Thuiswerken, gender pronouns, sanctielijsten: onze beroepsgroep zit niet stil.
De thema’s waarmee wij ons geconfronteerd zien, prikkelen ons om tot
nieuwe inzichten te komen. We leren ons mooie beroep beter te combineren
met ons privéleven, zien hoe taal kan bijdragen aan meer inclusiviteit, maar
staan mogelijk ook voor uitdagingen wanneer persoonlijke moraliteit,
advocatuurlijke kernwaarden en sanctiewetgeving samenkomen. Daarnaast is
ook de discussie omtrent het toezicht op de advocatuur volop in beweging.
Het thema “Meesters in Beweging” had dan ook niet toepasselijker kunnen
zijn, hoewel de Sluitingszittingsdagen zelf eindelijk weer in traditionele vorm
zullen
plaatsvinden.
Een
Dekenconcert
zonder
afstand,
de
Sluitingszittingsrede bij de met toehoorders gevulde Hoge Raad en het
Galadiner waar we eindelijk weer letterlijk in beweging mogen komen.
Nickey, Sonja, Adinda, Jorgen, Suzanne, Jarieke, Michelle en Iris veel dank
voor de organisatie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit jaar weer
volop kunnen genieten van onze traditionele Sluitingszittingsdagen.
Namens het bestuur van De Vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad der
Nederlanden,
Anne Charlotte Fresacher
Voorzitter

Voorwoord
Sluitingszittingscommissie
Amici, amicae, confrères, collegae, waarde genodigden,
Na twee turbulente coronajaren, waarin tradities noodgedwongen moesten worden
gestaakt, thuiswerken de nieuwe status quo werd en advocaat-stagiair(e)s niet
langer bijzondere gevoelens koesteren bij het woord 'Woudschoten', is het voor ons
als Sluitingszittingscommissie extra bijzonder dat wij dit jaar weer de vertrouwde
Sluitingszittingsdagen voor u mogen organiseren.
Dit jaar staat het thema 'Meesters in Beweging' centraal. Een thema waar de
Sluitingszittingscommissie niet lang over na hoefde te denken én toch de lading
dekt.
Want of u het nou heeft over de toegenomen aandacht voor de veiligheid van
advocaten of de ontwikkelingen in Oekraïne die maken dat advocaten meer dan
ooit te maken hebben met sanctieregelgeving; er is beweging volop! Niet in de
laatste plaats speelt de discussie omtrent het toezicht op de advocatuur
hedendaags een belangrijke rol.
Een andere beweging die u zult constateren tijdens de Sluitingszittingsdagen is dat
na twee jaren de Cabaretcommissie (opnieuw) haar debuut zal maken tijdens het
Galadiner. Traditiegetrouw maken ook het Dekenconcert en de
Sluitingszittingsrede onderdeel uit van het programma. In het bijzonder zijn wij mr.
Bob Heeren zeer erkentelijk dat hij dit jaar de rede zal verzorgen.
Het belooft een prachtig evenement te worden, waarbij de beroepsgroep (hopelijk
letterlijk) volop in beweging komt. Wij verheugen ons erop u te mogen ontvangen.
Namens de Sluitingszittingscommissie,
Nickey van Collem (voorzitter)
Suzanne Rijnierse (penningmeester)
Jorgen Bakker
Adinda de Jonge
Michelle de Kip
Jarieke Timmerman
Sonja Geldermans
Iris Hogervorst

Dekenconcert
Op donderdag 30 juni vindt het Dekenconcert plaats. Ook dit jaar zal het concert
traditiegetrouw plaatsvinden in het Theater Diligentia aan het Lange Voorhout. De
dresscode is tenue de ville.
De voorstelling - Anne-Fay's Reaspora - wordt
verzorgd door zangeres Anne-Fay Kops en
filmmaker Felix Kops. Anne-Fay Kops is een
veelzijdige
en
eigenzinnige
zangeres
en
performer. Zij en haar broer Felix Kops volgen in
deze voorstelling de voetsporen van hun
voorouders de hele wereld rond. Zij hebben een
voorstelling gecreëerd, vol vraagtekens met
muziek, dans en visuals. Het belooft een
indrukwekkende en memorabele voorsteling te
worden!
Locatie: Theather Diligentia (Lange Voorhout 5, 2514
EA Den Haag)

Sluitingszittingsrede
Op vrijdag 1 juli wordt de traditionele Sluitingszittingsrede uitgesproken door mr. Bob
Heeren bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bob Heeren (59) is advocaat bij RWV in
Leiden. Sinds 1 september 1986. Hij combineert juridische en communicatieve kennis
en vaardigheden in conflicten met veel emoties op het werk of in de familie. Denk aan
ontslag, ruzie tussen zakenpartners en echtscheidingen.
Als mediator en als gespreksleider laat Bob
ondernemers en professionals ontdekken wat er
in en tussen hen speelt. En wat je anders zou
kunnen doen om een conflict op te lossen of
meer succesvol te zijn.

Locatie: Hoge Raad der Nederlanden
(Korte Voorhout 8, 2511 EK Den Haag)

Bob houdt van zingen, presenteren en schrijven.
Zie
ook
zijn
persoonlijke
website
www.bobheeren.nl. De rede van Bob tijdens de
Sluitingszittingrede gaat over gedrag, gevoel en
gedachten van advocaten. In beweging. Vanuit
het perspectief van een advocaat die zich af en
toe meer coach voelt dan jurist.

Galadiner
De Sluitingszittingsdagen worden afgesloten met een Galadiner en aansluitend feest
in Kasteel Oud-Wassenaar. De dresscode is black tie. Voor toegang tot het feest is een
ticket nodig. Houdt uw ticket gereed bij aankomst, zodat dit gecontroleerd kan
worden.
Vanaf 18:00 uur is iedereen welkom bij Kasteel OudWassenaar voor een welkomsthapje en -drankje. Wij raden
iedereen aan op tijd te komen om hiervan te genieten in de
buitenlucht in de prachtige bossen van Wassenaar. Het
Galadiner begint om 19:00 uur en bestaat uit een
driegangendiner. Tijdens het Galadiner zal ook een
verrassingsact plaatsvinden.
Na afloop van het Galadiner zal een fantastisch feest
plaatsvinden, met knallende optredens!
Dit is een feest dat u absoluut niet mag missen!
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Bereikbaarheid en vervoer
Georganiseerd vervoer
Eerder heeft u kunnen aangeven of u gebruik wenst te maken van het
georganiseerd vervoer van en naar Kasteel Oud-Wassenaar. Voor de gasten die
hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken, geldt de volgende informatie.
Vertreklocatie en -tijd voor heenreis:
Om 17:25 uur vanaf Den Haag Centraal Station bij de FlixBushalte. Dit is op het
busplatform boven het station.
Vertreklocatie en -tijd terugreis:
Om 02:40 uur vanaf Kasteel Oud-Wassenaar
De bus zal op de terugreis stoppen op station Den Haag HS (om ca. 03:15 uur) en
Den Haag Centraal Station (om ca. 03:30 uur). Er wordt rekening gehouden met de
vertrektijden van de treinen vanaf Den Haag HS.
Wees op tijd, want de bussen zullen - vanwege de vertrektijden van de treinen stipt vertrekken!

Op eigen gelegenheid
Het is uiteraard ook mogelijk
om op eigen gelegenheid naar
Kasteel Oud-Wassenaar te
reizen.
Adresgegevens:
Park Oud Wassenaar 1, 2243
BX Wassenaar
Parkeren:
Gratis parkeren mogelijk

GERECHTSDEURWAARDERS-KANTOOR
VAN BEEST, KNOL & VERMEULEN DELFT
info@beestknol.nl

Wij exploiteren zelf in geheel Nederland
en zijn 24/7 bereikbaar: 06-53409865

Dankbetuiging
De Sluitingszittingsdagen worden dit jaar mede mogelijk gemaakt door
de vrijwillige bijdrage van de volgende kantoren, waarvoor hartelijk
dank:
Anouk Talitsch Advocatuur
& Mediation
BarentsKrans
Bird & Bird
BrandMR
Bruins Coaching & Advies
BUREN
Cees Advocaten
Coupry Advocaten
Croon advocaten
Damlaan Advocaten
De Clercq Advocaten Notariaat
Delissen Martens
denhertog legal
DVDW Advocaten
EBH Legal Advocaten en
Mediators
Ekelmans Advocaten
FAIR Advocaten
FDJ Advocaten

Slu

FYRM. Advocaten
GMW advocaten
Hoens & Souren Advocaten
Hoogendam Advocaten
Jordan Law
La Gro Geelkerken Advocaten
Louwers Advocaten
Maaldrink Vermeulen Advocaten
Pels Rijcken
ScheerSanders Advocaten
Streefkerk Advocaten
STV Mahieu advocaten
UdinkSchepel Advocaten
Van der Feltz advocaten
Van Oostveen Strafrecht
VIER Advocaten
Wille Donker advocaten
Wladimiroff Advocaten
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