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Bestuurs- 
verkiezingen 
CJB Brugge 

 
Bootcamp 

 
Webinar 

 

 

 

 

16.06.2020 – 22.06.2020 

 

DONDERDAG 

25.06.2020 

 

DINSDAG 

30.06.2020 

 
 

 

Bestuursverkiezingen CJB Brugge  
 

De dagen worden opnieuw langer en zwoeler en dat kan uiteraard maar één iets betekenen: het is opnieuw tijd voor de 

jaarlijkse bestuursverkiezingen van onze Conferentie! 

 

Hoewel het merendeel van onze activiteiten de afgelopen maanden tot onze (en ongetwijfeld ook uw) grote spijt niet kon 

doorgaan en onze werking gedeeltelijk “on hold” werd gezet, stellen wij met genoegen vast dat het engagement van 

jonge confraters aan onze balie gelukkig niet werd gepauzeerd. Zo staan er opnieuw 5 enthousiastelingen te springen 

om ons bestuur te vervoegen!  

 

In deze editie van onze CJWeetjes stellen de enthousiaste kandidaten zich graag aan u voor.  

 

Stemmen kan vanaf 16.06.2020 om 12u tot 22.06.2020 om 12u en gebeurt zoals steeds elektronisch (via het privaat 

luik op www.advocaat.be). 

http://www.advocaat.be/
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Dankwoord van de Voorzitter 
        WERKINGSJAAR 2019- 2020 

 

Hoewel we ons werkingsjaar op een eerder ongewone manier (zullen) 

afsluiten, wens ik het huidig bestuur reeds te bedanken voor hun inzet 

het afgelopen jaar. We hebben een kort, maar gevarieerd jaar achter de 

rug, met een enthousiast team. De even plezante als productieve 

vergaderingen waren alvast een mooi bewijs van de goeie teamspirit. 

 

Uiteraard wens ik bij deze ook onze leden en deelnemers te bedanken 

voor hun enthousiasme op onze afgelopen activiteiten en opleidingen. 

 

Aangezien het jaar er evenwel nog niet volledig opzit, blijven wij verder 

nadenken over bijkomende alternatieve activiteiten. Zo hebben wij nog 

een laatste sportactiviteit (een outdoor Bootcamp) en een laatste 

webinar voor u klaarstaan (meer info op p. 7). 

 

Wij staan uiteraard zoals steeds open voor suggesties. Laat dus gerust 

van u horen!  

 

Hou onze website, onze sociale media-kanalen (Facebook, Instagram, 

LinkedIn) én Henri Baliemagazine alvast stipt in de gaten voor het meest 

recente nieuws aan het CJB-front. 

 

Ten slotte nodigen wij onze leden met veel plezier uit op onze algemene 

vergadering op 23 juni as. waar we graag onze afgelopen activiteiten en 

de vooruitzichten voor het volgende werkingsjaar overlopen. Vriendelijke 

suggesties zullen in dank aanvaard worden. 

 

Graag tot binnenkort! 

 

Oprecht confraterneel, 

 

 

 

Charlotte BENOOT 

Voorzitter CJB Brugge vzw 
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Activiteiten 
 

CJB Brugge blijft actief! 
 

Ook tijdens de lockdown bleef uw vertrouwd CJB bestuur actief, weze 

het evenwel achter de (computer)schermen.  

 

En hoewel Zoom een waardig alternatief is 

gebleken, kijken wij toch opnieuw uit naar onze 

gezellige “live”-vergaderingen. 

  

Ons Comité PV gaat ondertussen ook volledig 

digitaal en zette in mei ons allereerste 

webinar op poten.  

 

Zeer binnenkort, meer bepaald op dinsdag 

30.06 as. van 17u tot 19u vindt onze tweede 

webinar plaats (meer info hierover kun je 

terugvinden op p. 8 van deze CJWeetjes). 

 

Strava  

 
Verder proberen we zelf ook sportief bezig te blijven.  

 

Aangezien een duwtje in de rug hierbij nooit kwaad kan, maakten we een 

Strava-club aan, dit onder het motto: "Ruil je toga even in voor je 

sportoutfit en join ons voor een leuke wandeling of rit!" 

 

Zo kunnen we als confraters ondereen buiten de rechtbank de strijd 

aangaan en elkaar inspireren met mooie loop-, fiets-, wandel- en 

skeelerroutes. 

 

Join ons dus gerust via volgende link of in de Strava app:  

https://www.strava.com/clubs/cjbbrugge. 

 

 

BEZOEK ONZE INSTAGRAM-, FACEBOOK- EN LINKEDIN-

PAGINA OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN ONZE 

ACTIVITEITEN EN VOOR MEER LEUKE NIEUWTJES! 

 

                   @JONGEBALIEBRUGGE  
  

  

 

 

 

https://www.strava.com/clubs/cjbbrugge
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Onze kandidaat-bestuursleden 
 
In deze editie van onze CJWeetjes stellen de enthousiaste kandidaten zich graag 

aan u voor. Zo kunt u als lid van onze Conferentie op geïnformeerde wijze uw 

stem uitbrengen. 

Stemmen kan vanaf 16.06.2020 om 12u tot 22.06.2020 om 12u en gebeurt 

zoals steeds elektronisch (via het privaat luik op www.advocaat.be).  

 
Marit GRYSON 
 
Ik ben geboren en getogen in Brugge en mocht vervolgens mijn studies rechten 

aanvatten in de bruisende studentenstad Gent. 

 

In 2016 behaalde ik mijn diploma en mocht ik terug naar Brugge verhuizen om 

mijn stage aan te vatten bij advocatenkantoor Depla & Lantsoght, waar ik op 

heden nog steeds werkzaam ben.  

 

Na enkele jaren enkel deelnemend lid van het CJB te zijn en genoten te hebben 

van uitbundige balieweekendjes, winetastings en andere leuke activiteiten, 

begon het toch te kriebelen en zou ik graag zelf de handen uit de mouwen steken 

binnen het CJB.  

 

Door interessante en memorabele activiteiten te organiseren wil ik ervoor zorgen 

dat de sociale contacten aan de balie aangehaald worden en wij elkaar niet 

alleen als tegenstrever, maar ook als vriend zien en wij ons samen goed kunnen 

amuseren. Het balie-leven is immers veel meer dan enkel hard werken, maar is 

ook samen verbroederen, confraters…  

 

Ik stel mij dan ook graag kandidaat voor de functies cultuur, 

stagiairsverantwoordelijke en organisatie van het balieweekend. 

 

 
Astrid LESCOUHIER 
 
Mijn eerste termijn (juni 2017 – juni 2019) als lid van het bestuur van de 

Conferentie van de Jonge Balie Brugge was voor mij een ervaring waar ik met 

plezier en voldoening naar terugkijk.  

 

Als bestuurslid leerde ik het belang van de conferentie als lokaal initiatief/trefpunt 

voor de Brugse confraters en stagiairs te appreciëren en bijzonder waarderen.  

 

Toen mij gevraagd werd of ik bereid zou zijn om mij opnieuw kandidaat te stellen, 

heb ik dan ook niet lang getwijfeld. 

 

Het is mijn ambitie om mij ook de komende bestuursperiode ten volle in te zetten 

en mijn steentje bij te dragen tot de werking van de Conferentie in het algemeen 

en hoop in het bijzonder (opnieuw) mijn schouders te kunnen zetten onder de 

organisatie van de permanente vormingen.  

 

 

http://www.advocaat.be/
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De digitalisering (o.a. via het aanbieden van webinars) die mijn voorgangers 

met succes in gang hebben gezet, is een trend die ik alvast graag verder wil 

uitwerken en aanmoedigen.  

 

Ik kijk alvast uit naar een andermaal boeiende bestuursperiode! 

 
 
Nick LUCAS 
 
Ik ben actief aan onze balie sedert 2013. Ik vervolledigde mijn stage in het 

Advocatenkantoor AdVerlaw te Brugge, waar ik nog steeds werkzaam ben. 

 

Een plaatsje binnen het bestuur van CJB Brugge zie ik als een mogelijkheid 

om het huidige jonge team aan te vullen met wat meer “geroutineerde” 

ervaring aan de balie.  

 

Met plezier wens ik dan ook mee te bouwen aan de brug tussen onze 

jonge en “oudere” confraters.  

 

Aangezien ik bijna mijn achtste jaar inga aan onze balie en vaak persoonlijk 

op de rechtbank aanwezig ben, kan ik een toegankelijk aanspreekpunt 

vormen voor zowel de nieuwbakken stagiairs, als de doorgewinterde 

confraters. 

 
 
Ruth VAN OOTEGHEM 
 
Na een tweetal jaar ‘CJB-rust’ heb ik er terug zin in om 

mijn schouders mee onder het gemeenschappelijk CJB-

project te zetten. 

 
De fusie van Balie West is ondertussen al grotendeels 

verteerd, maar me dunkt dat dit niet betekent dat onze zin 

in (en nood aan) lokalere initiatieven zou zijn afgenomen, 

wel integendeel. 

 
Er zitten al wat projecten in de pijplijn waar ik graag mijn 

steentje toe wil bijdragen: de statutenwijziging van het 

CJB, een nieuwe horde stagiairs die wacht om ingewijd te 

worden in het balie-leven, en – wie weet – een revue in 

uitgesteld relais? 

 
Samen met alle andere traditionele of minder traditionele 

activiteiten die het CJB organiseert, lijkt me dit alvast een 

boeiende bestuursperiode te worden waaraan ik maar 

wat graag zou meewerken. 
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Yorick VAN RINTEL 
 

Waarde confraters,  

 

In het verleden heb ik meermaals het genoegen gehad te mogen 

deelnemen aan de vele activiteiten die onze CJB’ers steeds tot in 

de puntjes hebben weten te organiseren. 

 

Ondertussen is bij mij de vonk van het CJB’ers-enthousiasme 

overgeslagen en voel ik de behoefte om gans het baliegebeuren 

ook vanuit de organisatie te leren kennen. Reden waarom ik mij 

kandidaat heb gesteld voor een mandaat als bestuurslid binnen de 

Conferentie van de Jonge Balie te Brugge. 

 

Voor wie mij nog niet heeft mogen ontmoeten op een van die 

amusante activiteiten, hierbij wat leuke weetjes over mij: 

 

Een boorteling van de stad Oostende zijnde – stad die gekroond 

werd tot koningin der badsteden omwille van haar kosmopolitische 

allure en exotische temperaturen – ben ik een handvol jaren terug 

aangespoeld in Brugge, onbetwistbaar de schoonste stad van ’t 

land. 

Na mijn studies te hebben afgerond in Gent – geschiedenis deed ik 

voor de fun en rechten voor het geld (hoop doet leven) – brak de tijd aan om 

de toog in te ruilen voor een toga aan de West-Vlaamse balie. Sinds anderhalf 

jaar ben ik dan ook actief als advocaat-stagiair bij het advocatenkantoor 

Rieder & Verdonck te Brugge. 

 

Mijn dagen vul ik voorts met koken, eten, lezen, aperitieven, vergaderen met 

een aantal vzw’s waarin ik mij engageer, uit eten gaan, klassieke concerten, 

tripjes naar bij voorkeur culinaire bestemmingen en ga zo maar door, om 

uiteindelijk de kilo’s teveel er weer af te moeten krijgen met mijn wekelijkse 

zwembadduik, fietsrit en/of sporadische loopje nabij de vesten. 

 

U kan ook altijd bij mij terecht voor een aangenaam gesprek aangaande de 

dingen des levens, zoals er zijn de politiek, de burgerlijke vrijheden, de grote 

levensvragen, de iconische schoonheid van Audrey Hepburn of waarom 

Stella nu eenmaal beter is dan Jupiler. 

 

Het zal mij een genoegen zijn u te mogen leren kennen. Ik hoop van harte 

dat u mij wil leren kennen. 

 

 

 

Het CJB-bestuur wenst de kandidaten 
alvast veel succes! 
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In het vooruitzicht 
 

Algemene Vergadering 
DINSDAG 23 JUNI 2020 – 12u 

 

De jaarlijkse algemene vergadering van CJB Brugge zal op dinsdag 23 juni 

2020 om 12 uur plaatsvinden. 

Hou de datum alvast vrij in uw agenda. Meer info volgt binnenkort! 

 

Bootcamp 
DONDERDAG 25 JUNI 2020 – 19u30 

 

Het CJB Brugge geeft u de kans om op donderdag 25.06 as. nog snel wat 

aan uw summer body te werken. Aan een spotprijsje kunt u een professionele 

bootcamp volgen. Dit is een circuittraining, aangepast aan ieders niveau / 

conditie. Onze coach voor die dag is Sofie Musschoot, gekend van haar 

‘Must’-bootcamps in Brugge, Loppem en Oostende. Niet te missen dus deze 

activiteit, want het wordt een echte Must! 

 

Permanente vorming 
WEBINAR - DINSDAG 30 JUNI 2020 (17u tot 19u) 

De fiscale gevolgen van de echtscheiding – Mr. Mark DELBOO 

 
Mr. Mark Delboo (Delboo advocaten) heeft een uitgebreide ervaring in 

nationale en internationale vermogensplanning, gericht op aspecten van 

zowel fiscaal recht als burgerlijk recht.  

 

Hoe inschrijven? 

U kan tot op de dag van de opleiding inschrijven via het privaat luik. De 

ingeschreven deelnemers ontvangen op de dag van de opleiding vervolgens 

een link naar de webinar. 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 30,00 euro, te storten op 

rekeningnummer BE58 6301 5300 0179 van CJB Brugge met vermelding 

van uw naam en de datum van de studieavond.  

 

 

Save the date! 

 

Dag van de Stagiair 
VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2020  

 

OC Balie West-Vlaanderen 
VRIJDAG 9 OKTOBER 2020  

Prijs: € 30 

 

Inschrijving via privaat luik 

Locatie: 

 

Zilversparrenstraat 22, Sint Kruis 

 

Prijs:  

-Stagiairs-leden:  €4,00 

-Tableau-leden:  €5,00 

- Niet-leden:   €7,50 

 

Inschrijving via de site 
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U wordt toch ook (opnieuw) lid van de 
Conferentie?! 
 

Wenst u in het gerechtelijk jaar 2020-2021 volop te (blijven) genieten van kwaliteitsvolle Permanente Vormingen en de 

brede waaier aan (nieuwe) activiteiten die dit jaar door de Conferentie van de Jonge Balie zal worden aangeboden? Maak 

u dan vliegensvlug lid van onze Conferentie!  

 

Niet enkel krijgt u als lid een mooie korting op de inschrijvingsprijs voor onze activiteiten, tevens kan het lidmaatschap 

van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge u helpen om uw lokale banden te onderhouden binnen onze grote 

West-Vlaamse Balie.  

 

NIEUW: Schrijf u nu eenvoudig via de website in als lid van CJB Brugge vzw (https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-

toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw), waarna u een mailtje met de betalingsinstructies ontvangt.  

 

Zoals dit steeds het geval is, zijn onze tarieven ook dit jaar zeer democratisch gebleven én is er een mooie korting voor 

de confraters die de uiterste betalingstermijn van 30 september as. strikt naleven:  

 

• Stagiairs: 40,00 euro bij betaling voor 30 september 2020 (nadien: 50,00 euro) 

• Tableau-advocaten: 65,00 euro bij betaling voor 30 september 2020 (nadien: 75,00 euro) 

 

Ter info: eerstejaarsstagiairs zijn tijdens het gerechtelijk jaar waarin zij aan de balie komen gratis 

lid. 

 

Wij kijken er naar uit jullie massaal te mogen verwelkomen het komend gerechtelijk jaar! 

 

 

Ook bij ons kan u uw ei kwijt! 
 

Zij die graag eens hun licht laten schijnen op een actueel brandend thema, of ideeën hebben van 

gelijk welke aard mogen dit uiteraard steeds laten weten. U kan ons daarvoor makkelijk bereiken 

via onze website www.cjbbrugge.be.  

 

 

 
 
 

Conferentie van de  

Jonge Balie Brugge 

 

Langestraat 120 

8000 Brugge 

 

www.cjbbrugge.be 

 

Bestuur: 

Charlotte Benoot 

Elise Standaert 

Emma Tamsin 

Cédric Labens 

Stijn D’hondt 

Guillaume Calus 

Silke Brutin 

Delphine Demets 

Thaïs Brinckman 

Pol Deketelaere 

Shari Van Den Bremt 

Ruben Verbrugghe 

https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw
https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw
http://www.cjbbrugge.be/
http://www.cjbbrugge.be/

