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Agenda 
 

19.30 

Opening Installatie TVZ & SNC  

Vaststellen agenda & notulen vorige AAV  

Mededelingen  

 

19.35 

Bestuursverantwoording  

 

19.50 

Inhoudelijk blok 

 

20.00 

Verkiezingen 

 

21:00 

Afsluiting 
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Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. 

Bestuursverantwoording 
Ieder bestuurslid zal een korte verantwoording schrijven over de afgelopen maanden, deze 
zullen twee dagen voor de AAV gepubliceerd worden en zullen samen met de notulen te 
vinden zijn op de website. 

Na een korte mondelinge toelichting van het bestuur heeft de AAV de gelegenheid om 
mondeling vragen te stellen. Schriftelijke bestuursvragen kunnen worden gemaild naar 
secretarisamsterdam@jongedemocraten.nl. 

Er zijn geen schriftelijke bestuursvragen gesteld voor aanvang AAV. 

Inhoudelijk blok 
Er zijn op dit moment nog geen inhoudelijke voorstellen ingediend. Deze kun je indienen via 
het formulier op de website. 

Verkiezingsblok 
Vincent Sluis \ kandidaat Voorzitter  
Voornaam Vincent  

Tussenvoegsel  

Achternaam Sluis 

Opleiding/baan Student Rechten 

Beoogde functie Voorzitter 

Beoogde periode 2021/2022 

Lid van de JD sinds Januari 2018 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid werkgroep binnenlandse zaken, (kortstondig) werkgroep debat, organisatie 
voetbaltoernooi 

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Lid opleidingscommissie rechten VU, bedrijfje in fotografie en grafisch ontwerp 

 

Lid van politieke organisaties 

D66&JD 

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

 

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

Op het moment van schrijven ben ik al bijna vijf jaar lid van D66 en al bijna drie jaar actief 
voor de JDA. Hier zit dan ook mijn motivatie: ik wil eindelijk eens écht wat terugdoen voor 
onze vereniging. Ik ben in diverse vormen actief geweest voor de vereniging, maar ik heb 
me nog nooit structureel een jaar lang ingezet. Het lijkt me een geweldige mogelijkheid om 
dit komend jaar wél te doen in de vorm van voorzitter. Ik denk dan ook dat ik de kwaliteiten 
beschik om deze functie goed te vervullen: ik heb goed contact met leden van de 
vereniging en ik weet hoe het is om offline activiteiten te organiseren; iets waar juist de 
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kracht van de JDA ligt (ik kwam voor de inhoud, maar bleef voor de gezelligheid). Hopelijk 
kan ik ook rekenen op jullie vertrouwen en kan ik er zo een mooi jaar van maken! 

 

Tommy Blomvliet \ kandidaat Voorzitter  
Voornaam Tommy 

Tussenvoegsel  

Achternaam Blomvliet 

Opleiding/baan Student Bachelor Politicologie UvA 
Projectsecretaris Computational 
Social Science UvA 
Senior Trainingsmanager bij 
TentamenTrainingen.nl 

Beoogde functie Voorzitter  

Beoogde periode 2021-2022 

Lid van de JD sinds Juli 2020 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Voorzitter Activiteitencommissie Jonge Democraten Amsterdam (20/21)  

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Sociale Activiteiten Coördinator Studievereniging Machiavelli (18/19)    
Bestuurslid Sollicitatiecommissie Studievereniging Machiavelli (18/19)   
Voorzitter Sollicitatiecommissie Studievereniging VSPA (19/20)               
Secretaris/Voorzitter Presidium Faculteitsvereniging FMG (19/20)/(20/21)  
Voorzitter Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (21 - heden)  
Student-bestuurslid Vereniging voor Bestuurskunde (21 - heden)  
Lid sollicitatiecommissie Landelijk Congres der Bestuurskunde (02/21-04/21)  
Student-lid sollicitatiecommissie assistant professors PPG UvA (03/21-06/21)  
Lid Raad van Advies Faculteitsvereniging EOS (2021 - heden)  

 

Lid van politieke organisaties 

Lid D66 

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

- 

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

Hierbij licht ik mijn motivatie toe tot kandidaatstelling als voorzitter van onze mooie 
afdeling.  
Allereerst heb ik het afgelopen jaar gezien en meegemaakt wat voor ontzettend leuke, 
interessante, gezellige en mooie dingen de JDA doet en organiseert. Het lijkt mij geweldig 
om hier samen met een hecht team eindverantwoordelijk te zijn en samen de leden een 
geweldig aanbod aan activiteiten, trainingen en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.  
Wat mij brengt op mijn tweede punt. Ik heb zelf mogen meemaken dat Jonge Democraten 
Amsterdam het gevoel van thuiskomen kan geven en een plek is waar men zich kan 
ontwikkelen. Niet alleen in de verschillende commissies, maar ook tijdens de 
evenementen. Ik zou graag iets terug willen geven aan de afdeling, door mij een jaar lang 
in te zetten als hoeder van de huiskamer en talentenkweekvijver van de Amsterdamse 
Jonge Democraat.  
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Mijn derde punt van motivatie heeft betrekking tot de coronacrisis en de unieke situatie die 
deze oplevert. Alle organisaties staan na de zomervakantie op nul als alles weer open 
mag en dat is bij uitstek het moment om de JDA nog meer op de kaart te zetten en zo uit 
te groeien tot een nog grotere en actievere, al dan niet de grootste en actiefste, afdeling 
van Jonge Democraten. Ik ben ervan overtuigd dat mijn bestuurlijke ervaring van veel nut 
kan zijn en zou het geweldig om mijn vergaarde kennis te mogen gebruiken voor de JDA.  
Tot slot voelt het voor mijzelf als een mooie, maar ook logische stap om de voorzittersrol 
van een politieke jongerenorganisatie op me te nemen. Na verschillende bestuurlijke 
rollen, zou ik graag het politieke aspect aan mijn ervaring toevoegen. Ik zou mij nooit 
kandideren voor een rol waar ik niets kan leren en sta te trappelen om alle kennis over het 
voorzitterschap van de JDA op te doen.  

 

Nadia  Zreik \  kandidaat Secretaris  
Voornaam Nadia 

Tussenvoegsel  

Achternaam Zreik 

Opleiding/baan Aviation Operations 

Beoogde functie Secretaris 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds Wordt ingevuld door Secretaris 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid bij de activiteitencommissie.  

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Ik heb mezelf in 2016 t/m 2018 als vrijwilliger ingezet om vluchtelingen uit de Midden-
Oosten te ondersteunen. Ik heb o.a. geholpen met het behalen van de inburgering 
examen. Ik heb ook vaak vertaalwerk gedaan.   

 

Lid van politieke organisaties 

D66 en JD  

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

Nee. 

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

Mijn naam is Nadia, ik ben 24 jaar oud en woon sinds kort in Amsterdam. Daarnaast 
studeer ik op de hogeschool van Amsterdam. Interesse in de politiek heb ik altijd al gehad, 
alleen wist ik nooit of ik hier actief wat mee zal doen. Maar, hier ben ik dus vandaag.  
Ik besloot meer politiek actief te zijn, dus meldde ik me aan bij D66 en de JD, een stap 
waar ik trots op ben!  
Verder vind ik mensenrechten, dierenrechten en gelijke kansen voor iedereen erg 
belangrijk. Hoe houd ik mij hiermee bezig? Ik probeer meer bewustheid te creëren via 
social-media. Daar post en deel ik zaken die ik belangrijk vind en die de wereld moet zien, 
of het nou gaat om lijden van een dier, een mens of de natuur.  
Waar kom ik vandaan?  Zelf noem ik me een wereldburger, omdat ik steeds in 
verschillende landen heb gewoond. Daardoor ben ik ook des te meer geïnteresseerd in 
mondiale politiek.  



 

6 
 

Waarom solliciteer ik voor deze functie? Met veel enthousiasme wil ik mededelen dat deze 
vacature mij de mogelijkheid geeft om me te ontplooien, nieuwe dingen te leren en alvast 
te oefenen voor mijn toekomst in de politiek.  
Wat wil ik in het bestuur bereiken? Ik wil dat meer jongeren hun stem gaan laten horen, 
meer diversiteit onder deze jongeren zien te behalen en ten slotte nieuwe leden van harte 
verwelkomen en inspireren bij het aansluiten bij onze jongerenpartij. 
Ik denk dat ik bij deze vacature pas omdat ik sociaal en maatschappelijk betrokken ben. Ik 
heb een diverse achtergrond, uiteraard sta ik open voor nieuwe uitdagingen en ik wil 
vooral leren en plezier hebben! Daarnaast heb ik een gestructureerde werkhouding, ik heb 
goede communicatievaardigheden, en ik heb ook goede en up-to-date 
computervaardigheden.  

 

Friso Le Poole  \  kandidaat bestuurslid Politiek 
Voornaam Friso 

Tussenvoegsel Le 

Achternaam Poole 

Opleiding/baan Middelbare school (4 
VWO) 

Beoogde functie Bestuurslid Politiek 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds September 2020 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

N.V.T 

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Ik zit in het campagne-team voor D66 Bloemendaal. Binnen het campagneteam ben ik 
vorantwoordelijk voor online/traditionele media. Ik ben ook actief in de klimaatcommisie 
van D66 Bloemendaal.  

 

Lid van politieke organisaties 

D66 (Bloemendaal) JD (Amsterdam)  

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

N.V.T 

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek. Het begon in de jaren van Obama, en 
werd groter rond de verkiezingen van 2016. Tegenwoordig ben in een beetje een politieke 
junk. Ik volg alle politiek, van Nederland tot Bangladesh.  
De laatste paar jaar probeer ik actiever te worden in de politiek. In plaats van in debat 
groepjes te praten over politiek, wil ik meepraten. Ik ben lid geworden van D66 en de JD 
om actiever te worden. In een gesprek met Rob Jetten heeft hij mij overtuigd om niet 
alleen te kijken naar de JD, maar om te gaan helpen bij mijn lokale afdeling. Rond om de 
laatste verkiezing ben ik daar erg druk geweest. Binnen mijn lokale afdeling ben ik bezig 
geweest met online media en met kranten zoals het Bloemendaals dagblad. Ik praat ook 
mee in vergaderingen over milieu, aangezien dat een erg belangrijk punt is voor mij 
persoonlijk. Bestuurslid politiek zou voor mij de perfecte manier zijn om nog meer 
betrokken te raken. Ik ben proactief en weet waar ik het over heb, zeker als het gaat om 

Foto volgt 
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politiek. Ik hoop dat dit helpt om mijn karkater te schetsen, en hoop jullie snel te 
ontmoeten.  

 

Julian Talma \  kandidaat bestuurslid Politiek  
Voornaam Julian 

Tussenvoegsel  

Achternaam Talma 

Opleiding/baan Communicatiewetenschap (na 
zomer: Geschiedenis) 

Beoogde functie Commissaris Politiek 

Beoogde periode Min. één jaar (onder voorbehoud, 
zie motivatie) 

Lid van de JD sinds Augustus 2020 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Redacteur DEMO, lid landelijke werkgroep Onderwijs & Wetenschap en politieke 
commissie Amsterdam   

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Bestuursassistent D66 Amstelveen, communicatiemedewerker Landelijke 
Studentenvakbond  

 

Lid van politieke organisaties 

D66, Jonge Democraten  

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

September 2020 - juni 2021: Vrijwilliger bij Stichting VoorUit   

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

Beste allemaal, 
Mijn naam is Julian Talma, 18 (soon to be 19) jaar oud, en ik stel mij kandidaat als 
Commissaris Politiek. 
Voordat jullie mijn kandidaatstelling beschouwen, is er één ding dat ik absoluut eerst moet 
vermelden. Ik overweeg namelijk om mijzelf ook kandidaat te stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 namens D66 in Amstelveen. Dit hangt nog van een 
aantal factoren af, maar mocht mijn kandidaatstelling doorgaan en mocht ik dan uiteindelijk 
verkozen worden, dan kan dit botsen met mijn functie als bestuurslid bij de Jonge 
Democraten Amsterdam. Immers, de functie is niet verenigbaar met die van 
volksvertegenwoordiger. Natuurlijk is er de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen bij 
het bestuur en de kans dat deze situatie zich voor gaat doen is zeer klein, maar ik wil er 
graag transparant over zijn en het jullie ter overweging meegeven. 
Aan de andere kant, door mijn politieke betrokkenheid heb ik al een netwerk opgebouwd 
onder gemeenteraadsleden en wethouders in Amstelveen. Voor een bestuurslid politiek 
kan ik dit slechts als een heel groot voordeel zien. Daarnaast verzeker ik dat deze functie 
mijn prioriteit zal krijgen als jullie mij kiezen. 
Met heel veel plezier heb ik mij lokaal ingezet, met name voor de representatie van 
jongeren. En dit wil ik onwijs graag blijven doen! Daarom lijkt het mij ontzettend leuk om 
een bestuursjaar te doen bij de Jonge Democraten Amsterdam, en het politieke geluid van 
deze prachtige lokale afdeling te vertegenwoordigen. 
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Onder andere door de relevante ervaring die ik al opgedaan heb en tijdens de AAV verder 
zal toelichten, denk ik dat ik de juiste persoon voor de functie ben. Ik hoop dan ook van 
harte dat jullie mij het komende bestuursjaar deze kans willen geven en ik beloof dat ik mij 
volledig zal inzetten voor de afdeling. 
Met strijdbare groet, 
Julian Talma  

 

Tim Kooter  \  kandidaat Bestuurslid Organisatie 
Voornaam Tim 

Tussenvoegsel  

Achternaam Kooter 

Opleiding/baan Politicologie 

Beoogde functie Bestuurslid organisatie 

Beoogde periode September 2021-Augustus 2022 

Lid van de JD sinds Januari 2020 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid Politieke Commissie  

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Lid politieke activiteiten commissie studievereniging; Deelnemer 
lijsttrekkersadviescommissie D66 West-Friesland; Organisatie examenstunt middelbare 
school  

 

Lid van politieke organisaties 

Jonge Democraten en D66    

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

n.v.t. 

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

In de periode dat ik actief lid ben geworden bij de JD heb ik veel evenementen bij mogen 
wonen. Ondanks de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten, zijn in 
het afgelopen jaar toch veel leuke activiteiten door de JDA georganiseerd. Ik hoop dit 
volgend studiejaar als de maatregelen worden ingetrokken hopelijk weer 'in het echt' voort 
te zetten.  
Via de Politieke Commissie heb ik al met de activiteitencommissie samengewerkt bij het 
opzetten van het formatiespel. Buiten de JDA heb ik voor de politieke activiteiten 
commissie van mijn studievereniging ook meegeholpen aan het organiseren van 
activiteiten zoals debatten of sprekersavonden. Verder heb ik in een ver, ver verleden de 
examenstunt mede-georganiseerd. 
Daarnaast ken ik via mijn studie veel actieve leden, of bestuursleden van andere PJO's in 
Amsterdam (Dwars, Jonge Socialisten, CDJA). Het lijkt me leuk om deze connecties in te 
zetten en op zijn tijd gezamenlijk evenementen te organiseren. Op die manier kun je 
namelijk grotere evenementen organiseren en is het mogelijk nieuwe mensen te 
ontmoeten.  
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Sancar  Cakirtas  \  kandidaat Bestuurslid Organisatie  
Voornaam Sancar 

Tussenvoegsel  

Achternaam Cakirtas 

Opleiding/baan 20/21; Integrale veiligheidskunde (HHS) 

Beoogde functie 21/22; Sociologie (Eur) 

Beoogde periode Organisatie 

Lid van de JD sinds 2021/2022 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Organisator bij de voetbalcommisie. 

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Woordvoerder en kaderlid bij de #nietmijnschuld campagne, aangesloten bij de 
fractievergaderingen van D66 Hoorn  

 

Lid van politieke organisaties 

Jong Democraten, Volt en D66  

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

FNV en LSVb  

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

Beste iedereen, ik kijk er ontzettend naar uit om aankomend jaar als organisator aan de 
slag te gaan! 
 
Ik ben aangesloten bij JD doordat ik graag uit mijn kleine Hoornse bubbel wilde stappen en 
nieuwe mensen wilde ontmoeten die (net zoals ik) interesse hebben in de politiek en ook 
ambitie hebben om het land (ieder op een eigen manier) te verbeteren 
. 
In het afgelopen jaar heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad door bijvoorbeeld Zihni 
Ozdil te horen spreken. Verder vond ik het ontzettend gaaf om een fictief land te 
ontwerpen en ten slotte waren ook de fysieke activiteiten zoals de PJO wandeling en 
vooral het voetbaltoernooi super! Ik hoop vanuit de bestuursfunctie Organisatie deze lijn 
door te zetten en ontzettend leuke activiteiten te kunnen ervaren (en die te organiseren). 
 
Met de #nietmijnschuld campagne heb ik ervaring op kunnen doen met organisatorische 
handelingen, zo heb ik actief bijgedragen aan het organiseren van een demonstratie op 
het Museumplein, ook was ik actief bij meerdere kleinschalige acties en ik heb als 
hoogtepunt geholpen met een staking op het Malieveld. Ik ben zeer overzichtelijk en weet 
zelfs in het heetst van de ‘’strijd’’ het hoofd koel te houden. 
 
Op lang termijn ambieer ik een rol in de politiek waar ik kan bijdragen om van Nederland 
een plek te maken waar kansengelijkheid en vrijheid centraal staan, deze visie resulteert in 
mijn ogen dat ik een ideale kandidaat ben om bij de Jonge Democraten aan de slag te 
gaan en daar ervaring op te doen. Dit is voor mij een perfecte leeromgeving aangezien 
gezelligheid en socialiseren zeer hoog staan.  
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Als bestuur organisatie zou ik graag bijdragen aan een gezonde combinatie tussen 
leerzame- en gezellige activiteiten. Zo is er voor iedereen iets wat diens verblijf bij ons 
onvergetelijk maakt. 
 
Ik heb er zin in! 
 
Sancar 

 

Hajo Reurs  \  kandidaat bestuurslid Intern 
Voornaam Hajo  

Tussenvoegsel  

Achternaam Reurs 

Opleiding/baan Student Geneeskunde Vumc 

Beoogde functie Secretaris Internus 

Beoogde periode 2021-8 t/m 2022-8 

Lid van de JD sinds Juni 2020 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid Activiteitencommissie JDA   

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

2014 - Jaarvertegenwoordiger studie Psychologie 1e jaar 
2014 - Focusgroep studie Psychologie ter evaluering van het nieuwe curriculum 
2014 - Ambassadeur voor de VU, faculteit Psychologie & Pedagogische wetenschappen 
2016 -2017 - Lid medische faculteitscommissie voor Diversiteit, Openheid, Cultuur & 
Studenten (DOCS) 
2019 - Jaarvertegenwoordigingsbestuur studie Geneeskunde 
2021 - Co-groep vertegenwoordiger   
Mede-organisator Doen66 (commissie D66)  

 

Lid van politieke organisaties 

JDA & D66  

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

IFMSA - medische jongerenorganisatie  

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

Mijn naam is Hajo Reurs, ik ben 26 jaar en studeer geneeskunde aan het Vumc. Van 
nature luister ik graag naar de ander, ben ik erg nieuwsgierig naar de ander, zorg ik graag 
voor de ander en sta ik, waar dat nodig is, letterlijk én figuurlijk op voor de ander.  
Bij mij moet iedereen zich thuis kunnen voelen, ongeacht wie of wat je bent, waar je 
vandaan komt of waar je in gelooft. Ik sta voor gelijkheid, veiligheid, openheid en 
diversiteit. Dit zijn waardes die voor mij cruciaal zijn en die ik overal te allen tijde uitdraag.  
Toen ik afgelopen zomer bij de JDA kwam, kwam ik er al gauw achter dat deze waardes 
door velen hier met mij worden gedragen. Ik wil, als ik verkozen word, namens jullie en 
met jullie staan voor deze waardes binnen onze prachtige politieke jongerenpartij.   
Laat het echter duidelijk zijn: voor mij staan deze waardes een heerlijk scherp, inhoudelijk 
debat nooit in de weg! Alles moet besproken kunnen worden, waarbij deze waardes juist 
als waarborg dienen.  

Foto volgt 
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Met mijn achtergrond in de psychologie en de geneeskunde, mijn ervaring in het 
vertegenwoordigen én besturen in diverse jaarvertegenwoordigingsbesturen en diverse 
commissies (o.a. de JDA activiteitencommissie) gedurende mijn studies en daarnaast, met 
mijn natuurlijke karaktereigenschappen als nieuwsgierigheid en willen luisteren, altijd 
opzoek willen zijn naar verbinding, maar ook efficiënt en daadkrachtig willen optreden; 
daarbij absoluut gebruikmakend van alle geweldige, solide voorzieningen die alle vorige 
besturen reeds hebben gecreëerd, maar met mijn eigenschap om ook altijd buiten de 
gebaande paden te willen kijken naar wat nog beter kan, denk ik dat ik een goede 
kandidaat ben voor de functie van Bestuurslid intern.  
Ik kijk met een enorm enthousiasme en frisse, tomeloze energie er naar uit om jullie, de 
leden van de JDA, te mogen vertegenwoordigen in het aankomend bestuur.   

 


