Kandidatenboekje JD Fryslân 11
september 2019

Voorzitter: Janne Dam
Ik ben Janne Dam en ik ben 19 jaar oud woonachtig in Leeuwarden. Ik stel bij deze mij kandidaat als
voorzitter van afdeling JDFryslân voor een vol jaar.
Ik wil graag samen met het nieuwe bestuur een boost geven aan deze afdeling en daarnaast zie ik dit
als een mooie kans om mezelf als persoon te ontwikkelen. Mijn plannen voor JDFryslân 2019/2020
zijn onder andere de grootste PJO van Friesland worden, onszelf meer laten zien en horen en contact
leggen met externe actoren/ partijen.
Ik zie jullie op de AAV en dan zal ik verder mezelf en mijn plannen presenteren.

Periode: één jaar

Secretaris: Yoël Mahabier
Mijn naam is Yoël Mahabier en ik ben 17 jaar oud. Ik wil mij kandideren voor de functie van
Algemeen Secretaris van de afdeling Fryslân. Het lijkt mij leuk om mij na mijn voorzitterschap met
een gerichtere functie bezig te houden. Ik ben dol op schrijven en zie deze bestuursfunctie als een
manier om op een gestructureerde(re) manier te leren werken. Ik wil graag ervaring opdoen in een
andere functie dan voorzitter en denk dat ik als oud-voorzitter een stukje ervaring meeneem naar het
nieuwe bestuur. Mijn plannen als Algemeen Secretaris zijn onder andere het updaten van de
website, minimaal eens per maand een nieuwsbrief uit laten gaan, het AR herzien en waar nodig
aanpassingen/toevoegingen maken en indienen voor de AAV. Ik hoop dat de leden mij de prachtige
functie van Algemeen Secretaris toevertrouwen en voor mij stemmen.

Periode: half jaar

Penningmeester: Stan Hoogeveen
Ik wil mijn volgende bestuursjaar goed inzetten. Door pasjesgate heb ik het afgelopen jaar niet naar
behoren kunnen functioneren. Maar ik heb nu een pas en kan in goede orde mijn taak uitvoeren.

Periode: één jaar

Pers en politiek: Gjalt Suichies
Ik ben al sinds de middelbare school geïnteresseerd in politiek. Ooit ben ik begonnen op de debatclub
op school. Ik heb deze liefde nog nooit verloren en wil deze passie graag overbrengen naar een
jonger publiek. Ook wil ik graag JD Fryslân weer wat meer op de kaart brengen in de pers. Na een jaar
van bijna onzichtbaarheid wordt het tijd om te laten zien waar wij voor staan naar de buitenwereld.
Samen met mijn voorzitter wordt het in mijn optiek belangrijk dat de JD weer in het blikveld van
jongeren in Fryslân komt. Ik hoop hierbij op alle steun van de leden.

Periode: één jaar

Kaskommisje

Sjirk Bruinsma
Periode: één jaar

Barbara Vonk
Periode: één jaar

Jildert Oppedijk
Periode: één jaar

Rie fan Advys

Marc de Jong
Ik wil mij in de komende periode inzetten voor de JD en ik zou dit graag willen doen in een
adviserende en ondersteunende rol. Daarom wil ik mij verkiesbaar stellen voor de RVA. Ik hoop dat ik
met de ervaring en kennis die ik breng het verkozen bestuur en de afdeling van dienst kan zijn.

Jantine Meister
Want yay.

Sjirk Bruinsma
Dan kan ik soms nog een handje helpen.

