Kandidatenboek afdelingsbestuur 2018
Voorzitter

Beste Democraat,
We zijn blij dat we je het kandidatenboek kunnen presenteren voor de nieuwe voorzitter voor
het afdelingsbestuur D66.
Wij hopen dat iedereen met dit document een goede afgewogen keuze tussen de kandidaten
kan maken.

De verkiezingscommissie,

De heer K. Langerak

De heer J.W. van Meel (ad-interim)

1. Mevrouw M. Haasnoot

Achternaam
Roepnaam
Geb. Datum
Adres*
Postcode*
Tel. Privé*
Tel. Mobiel*
E-mail

Haasnoot
Maaike
12 mei 1977
Liechtensteinhof 62
3329 BJ
078-6129333
06-41 41 29 88
haasnootmaaike@gmail.com

Geb. plaats

Geslacht
Voorletters
Dordrecht

Woonplaats

Dordrecht

Vrouw
M.

Ondergetekende stelt zich verkiesbaar voor de volgende functie(s) (meerdere mogelijk)
1. Voorzitter

Beroep of maatschappelijke functie:
Bestuursadviseur Hogeschool Rotterdam

Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf <datum>
Functie
21-11-2015
Bestuurslid
Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Vanaf <datum> tot <datum>
Functie

Andere maatschappelijke functies
Vanaf <datum> tot <datum>
2010-2012
2011-2013
2013- heden
2014-2017
2017-heden

Functie
Lid pr-commissie Vereniging Dordrechts museum
Bestuursvoorzitter Hockeyclub DMHC Dordrecht
Lid comité van aanbevelingen Drechtsteden Bachkoor
Lid en voorzitter MR Dordtse Vrije School
Lid stuurgroep ethiek verzorgingshuis Laurens te
Rotterdam

Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats?
Nee

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Zo ja, voor welke partij en welke functie?
Nee

Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden.

2. De Heer Moutaz Abdulrazag

Achternaam
Roepnaam
Geb. Datum
Adres*
Postcode*
Tel. Privé*
Tel. Mobiel*
E-mail

Abdulrazag
Moutaz
08-04-1993
Prins Bernhardstraat 16
3314PS
06-40169016
06-40169016
moutaza17@gmail.com

Geb. plaats

Geslacht
Voorletters
Basra

Woonplaats

Dordrecht

Man
M

De omschrijving van de vacatures is te vinden op:
https://dordrecht.d66.nl/organisatie/vacatures/.
Ondergetekende stelt zich verkiesbaar voor de volgende functie(s) (meerdere mogelijk)
Voorzitter D66 Dordrecht
Algemeen bestuurslid

Beroep of maatschappelijke functie:
Werkvoorbereider (civiele techniek)

Huidige functie binnen of namens D66
Geen
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
12-2016 tot 06Organisatie van JD (Jonge Democraten) congres
2017

10-2016 tot 012017

Vicevoorzitter van commissie politiek JD Rotterdam

Andere maatschappelijke functies
Geen
Geen
Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats?
Nee

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Zo ja, voor welke partij en welke functie?
Nee

Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden.
Geachte leden,
Toen ik hoorde dat er opening was voor een functie in het bestuur van D66 Dordrecht,
dacht ik dat is zeker iets voor mij. Ik hou ervan mij in te zetten voor de D66. Sinds ik lid
van de D66/JD ben geworden. Heb niet stil gezeten ik heb in commissies gezeten en heb
een congres georganiseerd. Dit was allemaal tijdens mijn studenten tijd waardoor ik veel te
zien was bij de JD in Rotterdam. Maar sinds ben afgestudeerd en aan het werk ben gegaan
wil ik mij volledig concentreren op de D66 Dordrecht.
Ik heb momenteel werkvoorbereider bij Van Gelder. Daar begeleid ik met de projectleider
enkele projecten. Ik zorg ervoor dat alle zeken op orde zijn en samen met de uitvoerders
zorgen wij ervoor dat het project naar behoren loopt. Ik ben dus een soort link tussen de
engineering en uitvoering van het project.
Daarnaast ben ik vervoersmanager in het bedrijf van mijn vader. Ik ben het gezicht van het
bedrijf samen met mijn vader en heb daardoor al ervaring met verantwoordelijkheid nemen
en dingen gedaan krijgen.
Toen ik mij inschreef bij de D66/JD wilde ik actief worden voor de D66/JD. Ik was lid van
enkele commissies bij de JD en heb congres georganiseerd. Maar Bestuurslid worden voor
de afdeling Dordrecht lijkt mij niet alleen heel leuk maar het is ook een leuke uitdaging. Je
bent veel meer betrokken met de afdeling en kan daardoor nog veel leren over politiek en
andere interessante zaken.
Ik hoop dat jullie door deze brief overtuigd zijn geraakt van mijn kwaliteiten en ik hoop dat
ik op jullie stem kan rekenen.

Met vriendelijke groet,
Moutaz Abdulrazag

