
C O N F E R E N T I E  J O N G E  B A L I E  K O R T R I J K  |  WE R K J A A R  2 0 2 0 - 2 0 2 1

VOOR(ZITTERS)WOORD

In deze uitzonderlijke tijden is het soms goed

om terug te grijpen naar goede tradities. De

Conferentie Jonge Balie en haar maandelijkse

activiteiten vormen zo'n traditie die we ook in

2020-2021 graag in ere willen houden. Dit met

een sterke ploeg met veel nieuwe gezichten. 

Uiteraard wordt het moeilijk om op een

normale manier confraters samen te brengen

wanneer het coronavirus ons dwingt om zoveel

mogelijk in ons kot te blijven. Toch kunnen wij

u met enige trots een goedgevuld programma

voorstellen, waarbij we telkens ook alternatieve

activiteiten hebben bedacht die toegestaan

zouden zijn onder de huidige maatregelen.

Veel leesplezier en hopelijk tot binnenkort!

Simon Vereecke

CJB KORTRIJK GAZET

WAT DOEN WIJ?

De  Conferentie  heeft  tot

doel  een  tref- en

aanspreekpunt  te  zijn  voor

alle  Kortrijkse ,  en  -  bij

uitbreiding  -  West-Vlaamse

advocaten  en  zet  zich  in

voor  de  integratie  van  de

advocaat-stagiair .

We  organiseren  ook  tal  van

activiteiten  en  opleidingen

ter  bevordering  van  de

confraterniteit .  

Meer  weten?

Neem  eens  een  kijkje  op

www .cjbkortri jk .be  

en  bezoek  onze  socials :

https://www.instagram.com/cjbkortrijk/
https://nl-nl.facebook.com/ConferentieJongeBalieKortrijk
http://www.cjbkortrijk.be/
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Niki Allary
Stagiairsverantwoordelijke

Tine Heemeryck
Stagiairsverantwoordelijke

Jean-Marc Simoens

Michiel Descheemaeker

Anne Tricot Charlotte Vermeulen

Nieuwe bestuursleden
De voorzitter kondigde het al aan: er stroomt nieuw
bloed binnen het bestuur van de Conferentie Jonge
Balie Kortrijk. 

Onbekend is onbemind. Daarom antwoorden zij
voor u op enkele belangrijke vragen.

Wat was je drijfveer om de Conferentie te
vervoegen?

Voor Niki, Michiel en Anne volgde de drang om de
CJB te vervoegen uit hun deelname aan de
activiteiten de afgelopen jaren. Niki verwoordt dit
als volgt: "Na zelf een fervente deelneemster aan
vele CJB-activiteiten geweest te zijn, vond ik het
tijd om het hele baliegebeuren aan de andere
kant mee te maken. Want laat ons eerlijk zijn, de
inspanningen van de CJB maken het beroep voor
advocaten nog zoveel geestiger".

Tine  voelde zich gemotiveerd om het gedreven
team van CJB Kortrijk te vervoegen: "CJB Kortrijk
leerde ik kennen als een gedreven team dat
advocaten dichter bij elkaar brengt. Hun
enthousiasme bij de verschillende activiteiten
werkte aanstekelijk."

Jean-Marc en Charlotte beklemtonen op hun beurt
het belang van de Conferentie voor de advocaat-
stagiairs. Jean-Marc: "De CJB heb ik steeds
ondervonden als een enorme meerwaarde tijdens
mijn stagejaren. Ik vind het fantastisch om hier
zelf mijn steentje aan bij te dragen."

Hoe  kan CJB Kortrijk nog meer ten dienste
staan van de Kortrijkse en bij uitbreiding de
West-Vlaamse advocaten?

Niki wil nog meer als toegankelijk aanspreekpunt
dienen voor de Kortrijkse advocaten en een schakel
vormen met de diverse balie-instanties. Anne
verduidelijkt hierbij dat dit voornamelijk geldt voor
wat betreft de advocaat-stagiairs: "Het lijkt me
belangrijk dat we zoveel mogelijk tegemoet
komen aan de bezorgdheden van de nieuwe
advocaat-stagiairs en fungeren als
aanspreekpunt."

Zowel Tine als Jean-Marc geven aan dat we ook
tijdens deze uitzonderlijke tijden onze belangrijke
taak als trefpunt voor de advocatuur niet uit het
oog mogen verliezen. Tine: "De heersende
Coronacrisis zal op verschillende vlakken een
uitdaging zijn. Als bestuur zullen wij ons hieraan
aanpassen en verder de confraterniteit blijven
bevorderen."

Charlotte wil vernieuwende activiteiten blijven
aanbieden en merkt op dat ze op de eerste
bestuursvergadering reeds ondervond dat het
nieuwe bestuur vol goede ideeën zit. 

Michiel wijst tenslotte op het belang van juridische,
maar ook praktische seminaries, en dit zowel voor
jonge starters als voor de meer ervaren advocaten.

Waar kunnen we jou vinden wanneer je niet op
kantoor bent?

We hebben duidelijk sportieve bestuursleden. 

Niki kan je in haar vrije tijd wel eens joggend langs
de Leie of zwemmend in het Lago-zwembad te
Kortrijk terugvinden. Ook Michiel probeert wekelijks
baantjes te zwemmen en gaat op donderdagen
wel eens paardrijden. Niet alleen Michiel rijdt te
paard, want ook Charlotte deelt ons mee dat je
haar tijdens haar vrije tijd tussen de paarden of in
de fitness kan terugvinden. Maar ook andere
sporten komen aan bod, aangezien Jean-Marc in
zijn vrije tijd gaat basketten en tennissen.

Aan sociaal contact ook geen gebrek. Zo kan je al
onze nieuwe bestuursleden in hun vrije tijd zeker
ook 'spotten' in een hippe koffiebar, op een terrasje
of op restaurant met familie en vrienden.

Tenslotte hebben we ook handige bestuursleden.
Zo besteedt Tine ook een groot deel van haar vrije
tijd aan haar woning, die ze samen met haar vriend
aan het renoveren is.
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Simon Vereecke
Voorzitter

Lise Breine
Secretaris

Delphine Taveirne
Penning

Floor Vynckier
Ondervoorzitter

En enkele vertrouwde gezichten

Belangrijke info voor beginnende stagiairs - gebruik de checklist!

Werk zoveel mogelijk van thuis;

Ontsmet geregeld je handen;

Vergeet niet je mondmasker aan te doen wanneer

je buitenkomt (in Kortrijk moet je niet alleen in de

rechtbank maar binnen de stadsring op alle

publiek toegankelijke plaatsen een mondmasker

dragen);

Spreek telkens goed af met de griffies voor de

zitting om na te gaan of er bijkomende afspraken

gelden;

En bovenal: houd afstand!

Corona houdt ook ons beroep in de ban. We kunnen

maar meegeven wat onze verschillende regeringen, de

veiligheidsraad en andere besturen aan ons opleggen.

Enkele voorbeelden: 

De advocaat en Corona - Keep it safe!

De CJB's van de Balie West-Vlaanderen hebben samen

een checklist opgesteld waarin je als beginnende

stagiair de meest belangrijke informatie kan

terugvinden.

Daarnaast vind je in dit document ook de QR-codes

om als beginnend stagiair de speciaal voor jullie

opgerichte Facebook- en Whatsappgroep te

vervoegen.

Klik hier om deze checklist te bekijken.

https://www.cjbkortrijk.be/sites/default/files/inline-files/checklist%202020-2021_0.pdf
https://www.cjbkortrijk.be/sites/default/files/inline-files/checklist%202020-2021_0.pdf
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Alternatief: 
digitale escaperoom

O EUR    

OK
TO

BE
R

SE
PT

EM
BE

R
Openingsactiviteit 

0 EUR
We beginnen dit jaar met een uitdagende
speurtocht voor jong én oud, die volledig wordt
aangepast aan de geldende maatregelen. 

Dit wordt een echte familieactiviteit (voor
advocaten samen met hun bubbel), die we
volledig kosteloos voorzien. Jullie moeten zich
enkel inschrijven (officiële uitnodiging volgt snel)
en jullie antwoorden op het einde van de
speurtocht naar ons doorsturen.

Als kers op de taart voorzien we een mooie prijs
voor de winnaar, die we dankzij onze trouwe
sponsors kunnen aanbieden.

26-27

22
Karaoke-night

8 EUR leden / 15 EUR niet-leden
De zingende advocaat, het lijkt wel de titel van een
Jommeke-album. En toch gaan we - indien de
maatregelen ons dit toestaan - afzakken naar de
Pitch in Heule om onze zangstemmen te
demonstreren. 

Er bestaat een reële kans dat de maatregelen op
22 oktober onvoldoende versoepeld zullen zijn
om onze karaoke-night te laten doorgaan. Om
die reden hebben we onmiddellijk ook een
alternatief voorzien in de vorm van een digitale
escaperoom. Spanning én humor verzekerd!

Er kan ingeschreven worden afzonderlijk of per
team van 2 voor deze activiteit. Het doel is
duidelijk: zo snel mogelijk ontsnappen in
samenwerking met de andere teams in jullie
sessie.
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Je wil graag iets nieuws leren koken, maar je kot
niet verlaten? Dan is deze online cooking-class
zeker iets voor jou! 

Tijdens deze onlinesessie leren jullie een
heerlijk recept kennen en kunnen jullie via de
webcam van thuis uit jullie kookkunsten
demonstreren. In dit culinaire avontuur
worden jullie gegidst door een lokale chef die
bereid is om zijn kookgeheimen met jullie te
delen.

Shoppen op voorhand is niet nodig. Jullie
krijgen immers voor aanvang een mysterieuze
doos met daarin de ingrediënten die jullie
nodig hebben (deze doos wordt in de buurt
van Kortrijk zelfs aan huis geleverd).

DE
CE

MB
ER ?

Warmste week
Net zoals voorgaande jaren, zullen wij dit jaar
ons opnieuw inzetten voor een goed doel.
Meer info volgt!

WORD NU LID!
En geniet van hoge kortingen bij al onze activiteiten. 

Lidmaatschap kost 25 EUR voor tweede- en derdejaarsstagiairs. 
Eerstejaarsstagiairs zijn van rechtswege lid en dit kosteloos.

Alle andere advocaten kunnen lid worden voor een bedrag van 40 EUR.

Lid worden doet u via een overschrijving van 25/40 EUR op het
rekeningnummer BE 43 6301 3850 0501 met referentie "lid 20-21 +

naam".

USUS
JOIN

NO
VE

MB
ER

Online cooking-class
18 EUR leden / 25 EUR niet-leden

Naar traditie voorzien we ook dit jaar (voor
zover de maatregelen dit ons toestaan) een
race op het circuit van Worldkarts in Kortrijk.
Wie wordt dit jaar onze kampioen?

KartING
20 EUR leden / 27 EUR niet-leden

17 19



MET DANK AAN
ONZE PARTNERS

VU/ Conferentie Jonge Balie Kortrijk - Voorzitter Simon Vereecke - Burg. Nolfstraat 10A 8500 Kortrijk

https://www.baliewestvlaanderen.be/
https://www.ing.be/nl/business/my-business/starters/privalis-legal-professions
http://www.dikaioma.be/nl
https://www.acerta.be/nl
http://www.sdbf.be/
http://www.broodjes-bocadillos.be/

