AGENDA
VOORJAAR 2O20
JANUARI
10/1 #AFTRAP STUDIECYCLUS 2020 - VOORAF
Gedurende zeven studieavonden zullen
sprekers uit de diverse sectoren van het recht
elk een specifieke topic behandelen. We
stellen de sprekers en topics graag even aan
u voor.
Het volledige programma werd u al bezorgd,
maar vindt u voor uw gemak nog eens hier.
Inschrijven? Schrijf u online in voor de
volledige cyclus of voor een of meerdere
studieavond(en) via www.advocaat.be en doorklikken naar privaat luik / e-loket /
permanente vorming / opleidingen zoeken en inschrijven.
De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de volledige
studiecyclus worden 21 studiepunten aangevraagd, ofwel 3 punten per studieavond.

16/1 #NIEUWJAARSBORREL @ HANGAR K

Slechts 3 weken na de gezellige drukte van de warmste week van Studio Brussel (én
de warmste toga), keren we in 2020 terug naar het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Dit
jaar kozen wij immers als locatie voor onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel Hangar K, de
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nieuwe co-creatie hub in Kortrijk waar starters en gevestigde ondernemingen elkaar
vinden om samen te groeien. Op deze manier kunnen wij samen dit ambitieuze
project bewonderen, dat specifiek werd opgestart om ondernemers, zoals wijzelf, te
ondersteunen.
Wij voorzien hierbij tevens een exclusieve (kosteloze) rondleiding in het gebouw die zal
aanvangen om 19u stipt en een half uurtje zal duren. Met deze rondleiding kunnen
jullie meer te weten komen over deze nieuwe parel in onze moderne thuisstad.
Plaats
Datum/Uur
Kostprijs

Inschrijven?

Hangar K, Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk
donderdag 16 januari om 19u (stipt) voor de rondleiding (beperkt tot
de eerste 50 ingeschrevenen) Vanaf 19u30 voor de receptie
18 euro (leden) / 20 euro (niet-leden/partners)
IBAN BE43 6301 3850 0501 met referentie ‘nieuwjaarsborrel + naam’
Lid worden? 40 euro overmaken op BE43 6301 3850 0501 met referentie
‘lid 19-20 + naam’
De inschrijvingen zijn afgesloten, 135 confraters schreven zich in!

FEBRUARI
11/2 #STUDIECYCLUS 2020 VERTROUWELIJKE BRIEFWISSELING EN BELANGEN
CONFLICTEN
Tijdens de eerste studieavond zal de ‘vertrouwelijke briefwisseling’ in combinatie met
‘belangenconflicten’ uitgebreid worden verduidelijkt door mr. Philippe De Jaegere, lid
van de tuchtraad van beroep voor advocaten.
Meer info? Klik hier!
Inschrijven?

privaat luik

We voorzien broodjes en drank voor de deelnemers.
Locatie:
Datum/uur
Kostprijs:

Kulak, Kortrijk – aula A305
dinsdag 11 februari 2020 om 19 uur
50 EUR (leden) – 60 EUR (niet-leden)
! volledige cyclus: 300 EUR (leden) - 350 EUR (niet-leden)
Opgelet: betalingen op rekeningnummer BE56 6301 3052 6188
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13/2 #VIRTUAL REALITY @ THE PARK

The Park Playground dompelt je onder in een adembenemende wereld vol
verrassingen waar je samen met andere confraters de uitdaging aan gaat en je
grenzen verkent. In deze virtuele realiteit kan je vrij ronddwalen en gelden geen
regels.
We spelen het spel ‘De Dag’: gebaseerd op de Vlaamse serie, wordt je hier ineens
gepromoveerd tot interventieteam van de Federale Politie! Er is een bankoverval aan
de gang, en het is jullie taak om het gebouw terug veilig te stellen. Ga van verdieping
tot verdieping, waar telkens een uitdaging te wachten staat!
Locatie:
Datum/uur
Kostprijs:
Inschrijven?

The Park Playground Kortrijk, Meersstraat 12, 8500 Kortrijk
donderdag 13 februari 2020 om 19 uur stipt
16,00 EUR (leden) – 21,00 EUR (niet-leden), plaatsen zijn beperkt!
daphne.nachtergaele@gmail.com

MAART
04/3 #BALIEQUIZ
Het blijft een succesverhaal, quizzen onder confraters. Rechtstreekse concurrentie
aan de balie. En daar is volgens ons niets mis mee.
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Het OC in Marke bleek al vaker een ideale locatie voor het samenbrengen van bijna
200 advocaten, magistraten en griffiemedewerkes. Er worden traditiegetrouw
drankjes en kleine snacks (hotdogs, chips) voorzien tegen erg democratische prijzen.
U wenst als team deel te nemen? Stuur dan snel een e-mail aan Simon Vereecke
(simon.vereecke@claeysengels.be). Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6
teamleden.
U wenst deel te nemen maar heeft geen team? Geen nood, laat het ons weten!
Locatie:
Datum/Uur:
Kostprijs:
Inschrijven?

OC Marke, Helleputstraat 6
woensdag 4 maart 2020 om 19u30
10 EUR per team
simon.vereecke@claeysengels.be

10/3 #STUDIECYCLUS 2020 : DE NIEUWE BEWIJSREGELS : WAARHEID OF RECHT?
Op de tweede studieavond zal het gloednieuwe Burgerlijk
Wetboek, samen met de nieuwe B2B wet van 4 april 2019,
waarvan de inwerkingtreding voorzien is op 1 december
2020, uitgebreid worden toegelicht door mr. Simon Deryckere.
Meer info? Klik hier!
Inschrijven?

privaat luik

We voorzien broodjes en drank voor de deelnemers.
Locatie:
Datum/uur
Kostprijs:

Kulak, Kortrijk – aula A305
dinsdag 10 maart 2020 om 19 uur
50 EUR (leden) – 60 EUR (niet-leden)
! volledige cyclus: 300 EUR (leden) - 350 EUR (niet-leden)
Opgelet:betalingen op rekeningnummer BE56 6301 3052 6188

26-29/3 # BALIEREIS ‘20: YORK-CRUISE
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De Conferentie Jonge Balie Kortrijk biedt u dit jaar een minicruise en citytrip aan naar
één van de gezelligste stadjes van Noord-Engeland, York!
York is gekend voor zijn prachtige kathedraal, stadsomwallingen, autovrij en
Middeleeuws historisch stadscentrum, en uiteraard de vele gezellige pubs en
restaurants die we met z’n allen zullen ontdekken,… Ook de groene omgeving van
York is typisch Brits en verdient een bezoekje.
We maken de kanaalovertocht tussen Zeebrugge en Hull met P&O Ferries. De
ferryboot biedt voor elk wat wils : een sfeervol dek, gezellige bars waar we de banden
kunnen aanhalen, verschillende shops...
Zowel op de heen- als terugweg overnachten we in een aangename tweepersoonskajuit mét Noordzeezicht om goed uitgerust op de bestemming aan te komen. Aan
boord genieten we samen van een heerlijk avondmaal en een Engels ontbijt in
buffetvorm.
Locatie:
Datum/uur:
Kostprijs:
Inschrijven?

York, Engeland, transfer met P&O Ferries
donderdag 26 maart om 16 uur,
29 maart rond 10 uur
300 EUR (leden) / 350 EUR (niet-leden)
bram.vandenbunder@advocaat.be

terug

zondagochtend

31/3 #STUDIECYCLUS 2020 : KAN HET WVV BEKOREN? - EEN EERSTE PRAKTISCHE
EVALUATIE VAN HET WVV SEDERT DE INWERKINGTREDING
Op basis van praktijkvoorbeelden zal door Mr. Trees Vuylsteke en Mr. Klaas Vanneste
toelichting worden verschaft bij de eerste toepassingen van het WVV
met
bijzondere
aandacht
voor:
bestuurdersaansprakelijkheid,
koudwatervrees
voor
de
BV,
statuten
en
aandeelhoudersovereenkomsten, belangenconflicten en geschillen.
Meer info? Klik hier!
Inschrijven?

privaat luik

We voorzien broodjes en drank voor de deelnemers.
Locatie:
Datum/uur
Kostprijs:

Kulak, Kortrijk – aula A305
dinsdag 31 maart 2020 om 19 uur
50 EUR (leden) – 60 EUR (niet-leden)
! volledige cyclus: 300 EUR (leden) - 350 EUR (niet-leden)
Opgelet:betalingen op rekeningnummer BE56 6301 3052 6188
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APRIL
10/4 #FIN D’EXAMENS
We vieren het eind van de balie-examens van
onze eerstejaars met een etentje.
Het bestuur trakteert uiteraard ook!
Locatie:
Kostprijs:
Datum/uur:
Inschrijven?

Parazaar
Nog mee te delen
Vrijdag 10 april 2020 om 19uur
delphine.taveirene@belexa.be

16/4 #WORKSHOP VOOR PLANTENLIEFHEBBERS
Flor Depraetere (@potaarde) heeft
een ontembare passie voor planten.
Door zelf te experimenteren met
zaaien,
stekken,
verzorgen
en
presenteren, leert ze de leefwereld
van planten elke dag beter kennen.
Al deze planten vormen ook de
inspiratiebron voor de illustraties,
borduurwerk en stempels die ze
maakt.
Nu ze staat te popelen om haar ervaringen met ons te delen.
We gaan aan de slag met enkele taaie
startersplanten. Je leert waar ze het liefste
staan, wanneer het tijd is om te verpotten
en hoe het nu precies zit met dat water
geven. Eens je de basis onder de knie
hebt verpotten we een plant, en krijg je
een cursus EHBO voor zieke planten.
Je krijgt een plantenlogboekje vol tips,
een nieuw plantje en een heleboel
zelfvertrouwen om thuis aan de slag te
gaan met je eigen groene verzameling.
Locatie:
Kostprijs:
Datum/uur:
Inschrijven?

zaaltje boven de Vagant, Voorstraat 32, 8500 Kortrijk
18 EUR leden / 25 EUR niet-leden, beperkte plaatsen!
donderdag 16 april 2020 om 19u
daphne.nachtergaele@gmail.com
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21/4 #STUDIECYCLUS 2020 : HET NIEUWE JEUGDDELINQUENTIERECHT
De vierde studieavond staat volledig in het teken van het nieuwe
jeugddelinquentierecht en zal worden verzorgd door jeugdrechter mevrouw
Godelieve Scherrens en jeugdrechter mevrouw Ellen Van Royen.
Inschrijven?

privaat luik

We voorzien broodjes en drank voor de deelnemers.
Locatie:
Datum/uur
Kostprijs:

Kulak, Kortrijk – aula A301
dinsdag 21 april 2020 om 19 uur
50 EUR (leden) – 60 EUR (niet-leden)
! volledige cyclus: 300 EUR (leden) - 350 EUR (niet-leden)
Opgelet: betalingen op rekeningnummer BE56 6301 3052 6188

MEI
07/5 # GOLFINITIATIE
Heeft u altijd al eens willen weten wat de golfsport nu precies inhoudt of bent u toevallig al
in contact gekomen met golf en benieuwd naar meer? Dan biedt de Conferentie u de
ideale kans met haar sportieve activiteit van dit jaar: een golfinitiatie. Golf is de sociale
sport bij uitstek en dit voor zowel jonge als minder jonge confraters. Het maakt niet uit hoe
jong of oud je bent om te starten met golfen. Golf is met andere woorden een echte
'lifetime sport'!
De golfinitiatie gaat door in Waregem Golf Club en duurt anderhalf uur op practice en
putting green met begeleiding van initiator. Er wordt afgesloten met een leuke putting
wedstrijd. Nadien kan er gezellig nagepraat worden in het clubhuis met een aantal
drankjes en borrelhapjes.

Locatie:
Datum/uur:
Kostprijs:
Inschrijven?

Waregem Golf Club (Bergstraat 41, 8790 Waregem)
donderdag 7 mei 2020 om 19.30 uur
20 EUR (leden) - 25 EUR (niet-leden). Betalingen op BE43 6301 3850 0501
floor.vynckier@akurad.be

12/5 #STUDIECYCLUS 2020 : HET NIEUWE GEMEENTEWEGENDECREET : SNELLE
RECHTSVINDING VOOR TRAGE WEGEN
Mr. Meindert Gees licht op een duidelijke en voor de
rechtspracticus toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van
het nieuwe gemeentewegendecreet toe. Aan de hand van een
aantal vragen en antwoorden wordt een jaar na de stemming
van het nieuwe decreet een praktijkanalyse gemaakt.
Meer info? Klik hier!
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Inschrijven?

privaat luik

We voorzien broodjes en drank voor de deelnemers.
Locatie:
Datum/uur
Kostprijs:

Kulak, Kortrijk – aula A301
dinsdag 12 mei 2020 om 19 uur
50 EUR (leden) – 60 EUR (niet–leden)
! volledige cyclus: 300 EUR (leden) - 350 EUR (niet-leden)
Opgelet: betalingen op rekeningnummer BE56 6301 3052 6188

19/5 #STUDIECYCLUS 2020 : HET GEREGLEMENTEERD KREDIET EN DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN TUSSENPERSONEN IN DE FINANCIËLE SECTOR
Mr. Dominique BLOMMAERT (Janson) zal ons een toelichting geven over de recente
wetgeving,
de
rechtspraak
en
de
Guidelines
FODE
inzake
kredietwaardigheidsbeoordeling. Verder heeft de wetgever een toch wel dunne
scheidingslijn ingevoerd tussen consumenten-en hypothecair krediet op het vlak van
het toepassingsgebied.
Meer info? Klik hier!
Inschrijven?

privaat luik

We voorzien broodjes en drank voor de deelnemers.
Locatie:
Datum/uur
Kostprijs:

Kulak, Kortrijk – aula A301
dinsdag 19 mei 2020 om 19 uur
50 EUR (leden) – 60 EUR (niet–leden)
! volledige cyclus: 300 EUR (leden) - 350 EUR (niet-leden)
Opgelet: betalingen op rekeningnummer BE56 6301 3052 6188

JUNI
16/6 #STUDIECYCLUS 2020 : HELP MIJN WERKNEMER IS ZIEK – EEN PRAKTISCHE TOELICHTING BIJ DE NIEUWE REGELS INZAKE RE-INTEGRATIE
Steeds vaker worden ondernemingen geconfronteerd met een toename van het
aantal (langdurig) zieke werknemers. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe reintegratietraject op 1 januari 2017 zit het aantal aanvragen van een reintegratietraject immers in de lift, wat steevast aanleiding geeft tot heel wat vragen.
Niet alleen praktische vragen, maar ook steeds vaker juridische vragen zoals kan de
arbeidsovereenkomst beëindigd worden wegens medische overmacht en wat zijn de
juridische gevolgen hiervan? Tijdens deze studie-avond reikt Mr. Sieglien Huyghe u
alvast graag het nodige kader aan teneinde hiermee verder aan de slag te gaan.
Meer info? Klik hier!
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Inschrijven?

privaat luik

We voorzien broodjes en drank voor de deelnemers.
Locatie:
Datum/uur
Kostprijs:

Kulak, Kortrijk – aula A301
dinsdag 16 juni 2020 om 19 uur
50 EUR (leden) – 60 EUR (niet-leden)
! volledige cyclus: 300 EUR (leden) - 350 EUR
(niet-leden)
Opgelet: betalingen op rekeningnummer BE56 6301 3052 6188

19/6 #SLOTACTIVITEIT: CLOSING EVENT

Om het slot van het gerechtelijk jaar te vieren, nodigen we iedereen traditiegetrouw
uit voor een feestelijke afsluiter.
Wat en waar is zowel voor u als voor ons nog een groot geheim (lees : vraagteken),
maar we werken volop aan ons concept. Als we dan toch een tipje van de sluier
mogen oplichten, het zal alvast iets zijn met eten, drank en een mooie locatie.
Houd alvast uw mailbox in de gaten voor meer info!
Locatie:
Datum/uur:
Inschrijven?

Later meer informatie
Wellicht vrijdag 19 juni 2020 vanaf 19 uur
Later meer informatie

24/6 #STEMMING VOOR HET NIEUWE BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING
VAN DE CONFERENTIE
In de voormiddag kan u op het gelijkvloers van Gerechtsgebouw II komen stemmen
voor de vacante plaatsen in het bestuur. Stemmen kan tussen 8 en 12 uur. Anders
dan andere jaren zal er tevens op elektronische wijze kunnen worden gestemd.
Verdere informatie over de precieze stemprocedure volgt.
Afscheid nemen van de huidige samenstelling van het bestuur kan u alvast (en dit tot
het einde van het gerechtelijk jaar) met onderstaande foto.

9

Kandidaten voor de vacante plaatsen als bestuurslid dienen zich per e-mail ten
laatste op zondag 21/06 tegen 12u00 aan te melden op info@cjbkortrijk.be.
Op de algemene vergadering nadien (12 uur) worden de verkiezing van nieuwe
bestuursleden afgerond, overloopt de secretaris het werkjaar van de Conferentie en
brengt de penningmeester een financieel verslag uit.
Locatie:
Datum/ uur:
Inschrijven?

AV om 12u in zaal B van Gerechtsgebouw II
woensdag 24 juni 2019 tussen 8 uur en 12u30
niet vereist

Afknipstrook - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - -

JA, IK WORD NOG LID!
Naam:
E-mailadres:
Adres:

Betalingswijze: 25 EUR (2de & 3de jaar stagiair) of 40 EUR te storten op nummer IBAN BE43 6301
3850 0501, graag met vermelding van ‘lid 19/20 + uw naam’.
dit formulier terug te bezorgen aan info@cjbkortrijk.be of in onze case
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www.cjbkortrijk.be | www.facebook.com/conferentiejongebaliekortrijk | info@cjbkortrijk.be
VOLG ONS ONLINE!
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