
 

 

 

 
 

VERKIEZINGEN BESTUURSLEDEN CJB BRUGGE 

KANDIDAATFICHE THAÏS BRINCKMAN 

Waarde confraters,  
 
Graag stel ik mijzelf even kort voor. 
Ik heb mijn opleiding genoten aan de ons alom bekende sedes sapientiae, 
beter gekend als de KU Leuven. 
De levendige studentenstad Leuven heb ik ondertussen reeds bijna twee jaar 
ingeruild voor het wervelende balieleven. 
 
En dat onze balie bruist van de energie, dat is zeker.  
Als tweede jaar stagiaire heb ik reeds verschillende malen mogen zien en 
meemaken dat het CJB advocaten met verschillende interesses met elkaar 
laat kennis maken door middel van leuke en interessante activiteiten. De 
activiteiten van het CJB geven dan ook een extra dimensie aan de 
advocatuur. Door het CJB is advocaat zijn veel meer dan conclusies schrijven 
en pleiten, maar betekent advocaat zijn ook samen verbroederen op een 
Ardennenweekend, samen quizzen, samen bowlen, samen interessante 
opleidingen volgen en zoveel meer. Het CJB toont aan dat de advocatuur niet 
enkel maar hard labeur is, maar ook plezant kan zijn.  
 
Reeds van toen ik leidster was in de Zeescouts Sint-Leo te Brugge 
engageerde ik mij om leuke activiteiten te organiseren en mensen samen te 
brengen. Dit wil ik graag opnieuw doen, maar dan als lid van het CJB. Ik wil er 
door middel van leuke activiteiten voor zorgen dat advocaten zich amuseren 
aan de balie en elkaar niet alleen als confrater, maar ook als vriend zien. 
 
Graag zou ik mij dan ook willen inzetten voor cultuur, het Ardennenweekend of 
als stagiairsverantwoordellijke. 
Op het Ardennenweekend heb ik mijzelf immers niet alleen heel hard 
geamuseerd, ik heb daar ook verschillende advocaten leren kennen op een 
andere manier. Samen een survival parcours doen of een paintbalgevecht 
winnen, smeed banden die in de wandelgangen van de rechtbank niet voor 
mogelijk worden gehouden. 
Onder cultuur versta ik activiteiten waarbij confraters elkaar beter leren 
kennen in een informelere sfeer. Ik denk daarbij aan een wijnproeverij, een 
tocht met een bierfiets, een fotozoektocht met een hapje en een drankje. een 
escaperoom... De mogelijkheden zijn eindeloos, zo lang het maar amusant is. 
Ten slotte werd ik in mijn eerste jaar goed opgevangen door mijn oudere 
confraters. Eerste jaars stagiairs wegwijs maken aan de balie en ervoor 
zorgen dat de overstap van het studentenleven naar het werkleven niet alleen 
vlot verloopt, maar ook plezierig is, is iets waar ik mij als 
stagiairsverantwoordelijke graag voor zou inzetten.  
 
Advocaten samen brengen die anders nooit samen iets zouden drinken na het 
werk, dat is mijn ambitie.  
Samen met de rest van het CJB wil ik er dan ook voor zorgen dat de balie blijft 
bruisen van de energie! 
 
Met confraternele groeten,  
 
Thaïs Brinckman 


