Kandidatenboek afdelingsbestuur 2018
Algemeen Bestuurslid

Beste Democraat,
We zijn blij dat we je het kandidatenboek kunnen presenteren voor de nieuwe bestuursleden
van het afdelingsbestuur D66.
Het bestuur kent de volgende vaste samenstelling
• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris
Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met een aantal algemene bestuursleden met elk hun
eigen portefeuille. Mogelijke portefeuilles hierbij zijn
•
•
•
•
•

Campagne
Ledenbinding & Talentontwikkeling
Communicatie
Organisatie & Evenementen
Politiek secretaris

Portefeuilles kunnen ook gecombineerd worden met een bestaande functie/tot één functie. De
portefeuilleverdeling wordt in onderling overleg door het bestuur vastgesteld.
Wij hopen dat iedereen met dit document een goede afgewogen keuze tussen de kandidaten
kan maken.

De verkiezingscommissie,

De heer I. Vogel`

De heer J.W. van Meel (ad-interim)
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Algemeen Bestuurslid –
Portefeuille Ledenbinding/Talentontwikkeling

Lijnie.reijers

Achternaam
Roepnaam
Geb.datum
Adres
Postcode
Telefoon mobiel

Reijers
Lijnie
13-09-1978
Windsorhof 15
3329 BG
06-52330117

Geslacht
Voorletters
Geb. plaats

Vrouw
L.S.S.
Pekalongan - Indonesië

Woonplaats
Email

Dordrecht
Lijnie.reijers@kpnmail.nl

Ondergetekende stelt zich verkiesbaar voor de volgende functie(s) (meerdere mogelijk)
1. Algemeen Bestuurslid - Talentontwikkeling

Beroep of maatschappelijke functie:
Directrice – orthopedagoog generalist als zelfstandig ondernemer bij Yoi Orthopedagogiek
& Trainingen

Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf
Functie
<datum>
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Vanaf <datum>
Functie
tot <datum>
Geen

Andere maatschappelijke functies

Vanaf <datum>
tot <datum>

Functie
Bestuurder - Stichting Hart voor IQ
Voorzitter en leraar op vrijwillige basis - Aikido Stichting Aikikai
Dordrecht
Lid ledenraad - Nederlandse Vereniging van pedagogen en
onderwijskundigen
Leraar docenten opleiding - NOC*NSF / Aikido Bond Nederland
Leraar Talentontwikkeling - Aikido Bond Nederland
Lid Youth Working Group - International Aikido Federation

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.
D66 kan altijd actieve en talentvolle leden gebruiken. In de huidige tijd (jonge) mensen
motiveren om lid te worden van een politieke partij en daar ook actief voor te zijn, lijkt me
best uitdagend. Elke vereniging worstelt met de uitdaging om niet alleen leden te behouden
maar ook te activeren. En wanneer het om talenten gaat, is de combinatie van inzet en
motivatie om een extra stap te zetten van groot belang. Daarvoor is niet alleen interesse in
de politiek nodig, maar spelen passie voor een specifiek gebied en een grote dosis
maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke rol.
Het is een goede ontwikkeling dat het bestuur besloten heeft om een aparte portefeuille
gericht op Ledenbinding en Talentontwikkeling in te richten. Door deze te expliciteren
ontstaat er meer aandacht en ruimte voor. Dit in combinatie met de afzonderlijke
portefeuilles Activiteiten en Communicatie zal dat hopelijk leiden naar niet alleen behoud
van leden maar ook een groei in het aantal leden!
Inmiddels heb ik ruime ervaring in het selecteren en begeleiden van stagiaires/starters op de
arbeidsmarkt alsook in het begeleiden van talenten op sportief gebied. Talenten komen niet
zomaar vanzelf bovendrijven. De voorwaarden moeten dus gecreëerd worden om talenten
ruimte te geven. Want alleen dan kunnen ze ontdekt worden en verder gevormd worden. En
soms hebben mensen zelf niet eens door waar hun kwaliteiten liggen, dan ligt het voor de
hand om ze te stimuleren hun comfortzone te verlaten en in kleine stappen te
experimenteren met iets wat ze wellicht heel leuk vinden en ook nog eens goed kunnen.

Het lijkt me een mooie manier om mijn kwaliteiten en vaardigheden op deze manier in te
kunnen gaan zetten voor D66.
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Algemeen Bestuurslid –
Communicatie

Linda de Jongh

Achternaam
Roepnaam
Geb.datum
Adres
Postcode
Telefoon mobiel

De Jongh
Linda
02-12-1965
Oudendijk 137
3329 LK
06-33825989

Geslacht
Voorletters
Geb. plaats

Vrouw
L.
Schiedam

Woonplaats
Email

Dordrecht
Linda.dejongh@tiscali.nl

Ondergetekende stelt zich verkiesbaar voor de volgende functie(s) (meerdere mogelijk)
1. Algemeen Bestuurslid - Communicatie

Beroep of maatschappelijke functie:
Communicatie-adviseur Dordrechts Museum
Freelance Cultuurmarketeer

Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf
Functie
<datum>
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Vanaf <datum>
Functie
tot <datum>
Geen

Andere maatschappelijke functies
Vanaf <datum>
Functie
tot <datum>
2011
Bestuurslid Voedselbank
2007-2010
Bestuurslid Actiezuidpolder
1993-1994
Oprichtster/Programmamaker Kerozien (TV-Dordt)
1989-1993
Programmamaker Bobby Kinghe

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.
.

1.
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Algemeen Bestuurslid –
Activiteiten

Muzeyyen Polat

Achternaam
Roepnaam
Geb.datum
Adres
Postcode
Telefoon mobiel

Polat
Muzeyyen
27-10-1966
Krommedijk 95
3312 CE
06-24247535

Geslacht
Voorletters
Geb. plaats

Vrouw
M.
Tortum

Woonplaats
Email

Dordrecht
muzeyyenpolat@hotmail.com

Ondergetekende stelt zich verkiesbaar voor de volgende functie(s) (meerdere mogelijk)
1. Algemeen Bestuurslid - Activiteiten

Beroep of maatschappelijke functie:
Bestuurskunde-coach

Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf
Functie
<datum>
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Vanaf <datum>
Functie
tot <datum>
Geen

Andere maatschappelijke functies
Vanaf <datum>
Functie
tot <datum>

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.
Heeft het voornemen om meer te gaan betekenen voor de stad en de partij.

