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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 
Jeffrey – Voorzitter 
Beste leden, 

Ons bestuursjaar nadert haar einde, en dus is het een mooi moment om kort te reflecteren 
op de afgelopen tijd. Hoewel corona een grotere, en vooral langere rol heeft gespeeld in ons 
bestuursjaar, hebben wij er alles aan gedaan om de plannen die wij aan het begin van het 
jaar gemaakt hebben ten uitvoer te brengen. 

Zo staat er inmiddels een volwaardige regiocommissie Noord-Holland Noord klaar om te 
knallen, zijn er (ook met dank aan een groep actieve leden) al verschillende fysieke 
evenementen georganiseerd afgelopen tijd, en hebben we een zeer mooi aantal kandidaten 
die op deze AAV verkiesbaar staan. 

Als je mij zou vragen wat we beter anders aan hadden kunnen pakken, zou dat de invulling 
van de functie Politiek zijn. Het gedoe rondom het bestuurslid politiek heeft er voor gezorgd 
dat wij weinig politieke output hebben genereerd dit jaar. We zijn wel regelmatig aanwezig 
geweest bij de fractievergaderingen van D66 Amsterdam, hebben in samenwerking met de 
focusgroep Student & Starter een inputdocument geschreven voor het 
verkiezingsprogramma, en zijn er enkele korte opiniestukken op de website verschenen. 
Ondanks dat denk ik dat we hier meer hadden kunnen doen, maar ik heb er het volste 
vertrouwen in dat volgend jaar, als er gewoon een stabiel bestuurslid Politiek is, dat dit 
helemaal goed gaat komen. 

Hoewel het, mede door corona, niet altijd makkelijk was dit jaar, heb ik een ontzettend leuk 
en vooral leerzaam jaar gehad. Als ik zie welke kandidaten op deze AAV verkiesbaar staan, 
heb ik er het volste vertrouwen in dat wij de afdeling straks in goede handen achterlaten. 

Isa – Secretaris 
Lieve leden, 

Ook voor mij zit dit drukke (zowel studie, als bestuursgewijs) jaar er bijna op. Ik heb met 
plezier iedere week mogen notuleren, maandelijks de nieuwsbrief verzonden en natuurlijk 
het hele jaar door de afdeling mogen zien groeien. Hier heb ik op een aantal wijzen aan mee 
mogen werken, graag wil ik 4 punten extra belichten.  

Gezelligheidscommissie 

In het begin van mijn bestuursjaar heb ik aangegeven een gezelligheidscommissie te willen 
helpen oprichten. Dit is gelukt en hier ligt ook mijn grootste trots. Samen met de hulp van de 
rest van het bestuur is er een ontzettend gezellige en succesvolle commissie opgezet. 
Ondanks dat de commissie begon als de kleinste van de drie, was er veel samenwerking 
waar iedereen veel in is gegroeid. Samen kijken we met trots terug op de activiteiten die we 
neer hebben gezet. Verder hebben we door het jaar heen twee nieuwe enthousiaste leden 
mogen ontvangen die op hun eigen manier hebben mogen bijdragen aan de commissie. 
Denk aan een PJO-brede wandeling ondanks corona of in de week dat het weer mocht, 
gelijk een heel voetbaltoernooitje neerzetten.  

Politieke commissie 

Rond de tijd van het al eerder genoemde ‘gedoe’ rondom bestuurslid Politiek, liep ook de 
politieke commissie tegen wat obstakels aan. Ik had aangeboden om bij te springen op het 
administratieve gebied en heb hier (en nu nog steeds) agenda’s ingevuld, lopen notuleren, 
geholpen met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter en ook zelfs een keer de vergadering 
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voorgezeten. Ik mag met trots zeggen dat ik zowel de commissie in zijn algemeen, maar 
vooral ieder individueel commissie lid heb zien groeien tot ware politieke meesterbreinen 

(      ) en ben trots op de commissie die er nu uiteindelijk staat.  

Nieuwsbrieven, notulen, AAVs en de website 

Het afgelopen jaar heb ik ook iedere maand een nieuwsbrief mogen verzenden. Dit is, met 
hier en daar een foute datum of een grammaticaal foutje, prima verlopen! Naast de notulen 
van de bestuursvergaderingen die in het begin iedere week opgevraagd werden, ben ik ook 
erg tevreden met de kwaliteit van de notulen van de AAVs, geschreven door de 
secretarissen van andere afdelingen. Veel dank aan hen! De AAVs zijn over het algemeen 
ook goed verlopen, ondanks de gebruikelijke corona laptopmoeheid, waren de opkomsten 
‘steady’. Wat betreft de website ben ik ook ontzettend tevreden. Na wat experimenteren 
hebben we nu een mooie strakke website waar nieuwe leden een goede eerste indruk 
kunnen krijgen van de afdeling. 

Ledenbinding 

Doordat (vrijwel) alles online is geweest het afgelopen jaar, werd ledenbinding lastiger. Ik 
heb hierin bijgesprongen door met veel van hen te bellen en mensen persoonlijk uit te 
nodigen voor de activiteiten. Dit kon soms demotiverend zijn door de lage opkomsten of een 
lage activiteit van de nieuwe leden whatsapp groep. Maar gelukkig hebben we ook een hoop 
nieuwe leden wiens rol regelmatig veel bijdragen aan de vereniging en door, ondanks hun 
laptopmoeheid, gezellig langs te komen bij activiteiten, hun inzet in de commissies en zelfs 
zelf initiatief nemen om activiteiten neer te zetten! Juist doordat ik deze mensen zo heb 
mogen zien groeien, heb ik ontzettend veel energie uit deze ledenbinding kunnen halen.  

Concluderend, de afgelopen 10 maanden heb ik ontzettend veel geleerd, mogen groeien en 
kan ik nu al met trots terugkijken op een jaar waarin ik waardevolle mensen heb mogen 
ontmoeten en heb kunnen bevrienden. Ik dank ieder van jullie en kijk uit naar wat de JD de 
komende jaren voor mij te bieden heeft! 

Gavin – Penningmeester 
Ik ga mijn bestuursverantwoording, zoals je van een boekhouder mag verwachten, proberen 
zo efficiënt als mogelijk te maken.  

Voor wat betreft de reguliere werkzaamheden, de financiële zaken liggen er goed bij.  

De activiteiten komen langzaam weer op gang en ik ben blij, als Pennie, dat het geld weer 
doelmatig en efficiënt gebruikt kan worden voor mooie activiteiten (o.a. voor een leuke PJO-
wandeling, een nieuwe Regiocommissie, een sportief voetbaltoernooi en hopelijk een mooie 
en leerzame ART-week). 

Voor wat betreft de bijzondere werkzaamheden waarvoor ik verkozen ben, deze liggen op 
schema of zijn zo goed als afgerond. 

Zo kan ik melden dat we, samen met ons Perry, Remco en Beatrice, inmiddels op volle vaart 
liggen met het organiseren van een nieuwe politieke uitwisseling naar het buitenland (of te 
wel onze Twinning). Dit gebeurt samen met de leden van Leiden-Haaglanden en hierover zal 
binnenkort meer informatie komen. 

Tot slot wil ik graag melden dat de zoektocht nieuwe verenigingslocatie, waar we 1.5 jaar 
geleden mee begonnen zijn, inmiddels met succes is afgerond.  

Voor de verenigingslocatie zijn we inmiddels in goede handen bij “De Muys” en daarnaast 
zijn met "het nieuwe Gespuis" als mogelijke toekomstige locatie in het Centrum. Inmiddels 
zijn hierbij de gesprekken opgestart met Stichting die het nieuwe Gespuis beheert.  

 



 

5 
 

Al met al heb ik zelf, ondanks de Coronacrisis, twee mooie bestuursjaren mogen hebben en 
ik hoop in de aankomende periode de bovengenoemde projecten verder, met succes, af te 
mogen ronden. 

Florian – Profilering 
Ik kom er niet onderuit om het cliché van corona te gebruiken. De impact hiervan op hele 
bestuur is groot geweest en daar was profilering geen uitzondering om. Ik heb gemerkt dat 
het vooral een motivatie-killer kon zijn en dat zodoende bepaalde dingen niet zijn geluk door 
zowel maatregelen als motivatie. Neem bijvoorbeeld de campagne: in november zijn we 
dapper begonnen met het bedenken van acties en dergelijke, maar langzaam ging het land 
op slot en was het sowieso al moeilijk om ludieke acties te doen, maar de motivatie ontbrak 
vaak ook. Het is zeker iets waar ik, terugkijkend, wat steken heb laten vallen, omdat ik juist 
degene had moeten zijn die de motivatie juist had moeten herwinnen. Uiteraard is er ook 
veel goed gegaan, we hebben wat systematischer nieuwe leden binnengekregen en gezorgd 
dat deze ook op de goede plek terechtkomen. Ik heb het voortouw genomen in de creatie 
van een nieuwe 'intern' functie en heb mij na de verkiezingen verdiept in de commissies en 
het stroomlijnen hiervan. Iets waar intern mee verder kan gaan. 

Vooruitblikkend staat er nog een belangrijk punt voor me. Het zomeroffensief, en dit wil ik 
anders aan gaan pakken dan voorgaande jaren waarbij we online mee willen pakken, de 
hele afdeling willen betrekken (dus niet alleen Amsterdam), en waarbij we meer 
samenwerking zoeken met de andere PJO's. Gelukkig liggen hier, ook door het harde werk 
van medebestuursleden en commissie goede plannen voor klaar. 

Beatrice – Organisatie 
Lieve JDA’ers, 

Het afgelopen jaar heb ik me met heel veel plezier ingezet voor de Jonge Democraten 
afdeling Amsterdam. Het was een bewogen jaar vanwege de coronacrisis. De overgang van 
fysiek naar digitaal was natuurlijk heel erg balen, maar ik vind dat we dit als bestuur erg goed 
hebben opgepakt. Ondanks de lastige omstandigheden vanwege corona, heb ik enorm veel 
geleerd in mijn functie als bestuurslid organisatie. Ik ben erg blij met de kans die ik heb 
gekregen om een jaar lang bestuurslid te mogen zijn van onze geweldige afdeling! Een jaar 
geleden begon ik aan deze functie met drie speerpunten voor onze afdeling:  

Zorgen dat er nieuwe leden actief worden 

Inhoudelijk uitdagende activiteiten organiseren 

Samenwerken met andere afdelingen 

Het eerste speerpunt was zorgen dat er nieuwe leden actief worden. Een combinatie van 
inhoud en gezelligheid was daarbij een absolute must. Hierin zijn we als bestuur mijns 
inziens goed geslaagd. Met name tijdens de verkiezingsperiode hebben we veel nieuwe 
leden mogen verwelkomen tijdens inhoudelijke of gezelligheidsevenementen. Het was 
natuurlijk wel een uitdaging om de nieuwe leden ook betrokken te houden bij onze afdeling 
en vereniging gedurende de coronaperiode. Dit omdat we het hele jaar bijna alle activiteiten 
digitaal hebben moeten organiseren. Een uitdaging die we met volle inzet zijn aangegaan!  

Mijn tweede speerpunt was om inhoudelijk uitdagende activiteiten te organiseren. Graag wil 
ik hiervoor de activiteitencommissie bedanken voor hun tomeloze inzet bij het organiseren 
van verschillende inhoudelijke activiteiten. De activiteitencommissie heeft veel activiteiten 
georganiseerd over actuele en uiteenlopende onderwerpen zoals: complottheorieën in tijden 
van corona, de relatie tussen de EU en Turkije, coronavaccinaties, speculeren over coalities, 
het democratiespel en natuurlijk de activiteit over de RES.  

Mijn derde speerpunt was om samen te werken met andere afdelingen. Op dit punt zijn we 
wat mij betreft goed geslaagd. Online samenwerkingen met andere afdelingen zijn het 
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afgelopen jaar erg effectief gebleken. Het heeft ervoor gezorgd dat veel leden toch de stap 
hebben genomen om aan te sluiten bij digitale interactieve activiteiten. Zo organiseerden we 
bijvoorbeeld een thema-avond over onderwijs & wetenschap, een Q&A met D66 kandidaten 
en gezelligheidsactiviteiten met andere afdelingen. Hiervoor wil ik graag ook alle andere JD 
afdelingen en landelijke werkgroepen bedanken met wie we als JDA hebben mogen 
samenwerken het afgelopen jaar.  

Tot slot wil ik graag nog mijn medebestuursleden Jeffrey, Isa, Florian, Gavin en Perry 
bedanken voor de fijne samenwerking gedurende het afgelopen jaar. Ik ben heel erg trots op 
wat we het afgelopen jaar hebben neergezet, ondanks de uitdagingen die de coronacrisis 
met zich meebracht. We hebben er met elkaar een zeer geslaagd inhoudelijk, gezellig en 
politiek jaar van weten te maken! De komende maanden staan er nog een aantal leuke 
activiteiten op de planning en deze maanden zullen in het teken staan van een goede 
overdracht aan het nieuwe JDA bestuur. Ik wens het komende JDA bestuur alvast heel veel 
plezier en succes toe het aankomende jaar! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 (Amsterdamse) 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 
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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 
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 
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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.  
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 Student Aviation Operations (na 
zomer, Politicologie) 

Beoogde functie Secretaris 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds Maart 2021 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid 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 

N.v.t. 

 

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!  
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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.  
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 
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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 
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 
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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. 
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 
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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.  

 

Sancar  Cakirtas  \  kandidaat Bestuurslid Organisatie  
Voornaam Sancar 

Tussenvoegsel  

Achternaam Cakirtas 

Opleiding/baan 20/21; Integrale veiligheidskunde (HHS) 
21/22; Sociologie (Eur) 

Beoogde functie Organisatie 

Beoogde periode 2021/2022 

Lid van de JD sinds Juni 2021 

 

(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 
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gaan en daar ervaring op te doen. Dit is voor mij een perfecte leeromgeving aangezien 
gezelligheid en socialiseren zeer hoog staan.  
 
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.   
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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.  
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.   

 


