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Beste	  partijgenoten,	  
	  
Het	  nieuwe	  afdelingsbestuur	  krijgt	  in	  de	  komende	  twee	  jaar	  zeer	  veel	  werk	  te	  verzetten.	  Begin	  2017	  
moet	  in	  Den	  Haag	  een	  dijk	  van	  een	  campagne	  worden	  gevoerd	  voor	  de	  Tweede	  Kamerverkiezingen.	  Kort	  
hierna	  vangt	  de	  voorbereiding	  aan	  van	  de	  kandidaatstelling	  voor	  de	  gemeenteraadsverkiezingen	  van	  
2018.	  Samen	  met	  de	  leden	  moet	  ook	  worden	  gewerkt	  aan	  een	  krachtig	  verkiezingsprogramma,	  dat	  gaat	  
dienen	  als	  fundament	  onder	  onze	  verkiezingscampagne.	  En	  tegelijkertijd	  moet	  het	  bestuur	  continue	  
bijdragen	  aan	  een	  sterke	  en	  sociale	  afdeling	  die	  draait,	  groeit	  en	  bloeit.	  
	  
Dit	  vraagt	  om	  een	  degelijk	  maar	  ook	  bevlogen	  afdelingsbestuur,	  dat	  productief	  is	  en	  goed	  in	  contact	  
staat	  met	  de	  leden.	  Een	  collegiaal	  afdelingsbestuur	  bovendien	  dat	  gericht	  is	  op	  bouwen	  en	  samenwerken	  
met	  zowel	  de	  gemeenteraadsfractie,	  de	  afdeling,	  onze	  wethouder	  als	  ook	  onderling.	  
	  
In	  de	  weken	  voor	  10	  april	  hebben	  wij	  als	  kandidaatstellingscommissie	  goede	  en	  tevens	  prettige	  
gesprekken	  gevoerd	  met	  alle	  kandidaten	  voor	  het	  afdelingsbestuur	  voor	  de	  periode	  2016-‐2018.	  In	  deze	  
gesprekkenreeks	  viel	  maar	  weer	  eens	  op	  dat	  er	  veel	  energie	  is	  in	  de	  Haagse	  afdeling	  en	  dat	  we	  volop	  
beschikken	  over	  inspiratie	  en	  ideeën	  voor	  de	  afdeling,	  de	  partij	  en	  de	  stad.	  De	  PvdA	  mag	  er	  landelijk	  in	  
de	  peilingen	  minder	  goed	  voorstaan,	  in	  de	  afgelopen	  twee	  jaar	  heeft	  het	  bestuur,	  onder	  leiding	  van	  
Albert-‐Jan	  Pomper,	  succesvol	  verder	  gebouwd	  aan	  een	  bruisende	  afdeling.	  
	  
Met	  overtuiging	  doen	  wij	  hierbij	  een	  voordracht	  voor	  een	  nieuw	  afdelingsbestuur	  voor	  de	  periode	  2016-‐
2018.	  Een	  bestuur	  dat	  een	  goede	  mix	  bevat	  van	  jonge	  talenten	  en	  de	  broodnodige	  ervaren	  kandidaten,	  
en	  dat	  daarnaast	  een	  mooie	  afspiegeling	  vormt	  van	  onze	  afdeling.	  Een	  in	  potentie	  sterk	  team	  bovendien	  
dat	  nieuw	  elan	  biedt	  aan	  de	  PvdA	  Den	  Haag,	  en	  een	  bestuur	  tenslotte	  dat	  de	  uitdagende	  taken	  van	  de	  
komende	  periode	  aan	  kan	  gaan.	  
	  
	  
Als	  voorzitter	  van	  het	  nieuwe	  afdelingsbestuur	  dragen	  wij	  Paulien	  van	  der	  Hoeven	  voor.	  Paulien	  is	  in	  het	  
huidige	  afdelingsbestuur	  vicevoorzitter.	  Zij	  is	  een	  gepassioneerd	  sociaaldemocrate,	  inhoudelijk	  gedreven	  
en	  staat	  goed	  in	  verbinding	  met	  onze	  leden.	  Paulien	  beschikt	  als	  persoon	  en	  vanuit	  haar	  ervaring	  over	  de	  
juiste	  competenties	  en	  kwaliteiten	  om	  het	  bestuur	  in	  de	  komende	  periode	  aan	  te	  voeren.	  
	  
Als	  vicevoorzitter	  stellen	  wij	  Ard	  van	  Rijn	  voor.	  Ard	  is	  een	  oude	  bekende	  binnen	  de	  afdeling	  die	  goede	  
contacten	  onderhoudt	  met	  veel	  van	  onze	  partijgenoten.	  Met	  zijn	  jarenlange	  ervaring	  binnen	  de	  PvdA	  en	  
bovendien	  een	  groot	  netwerk	  in	  de	  stad,	  kan	  hij	  in	  dit	  bestuur	  en	  binnen	  de	  afdeling	  een	  rots	  in	  de	  
branding	  zijn.	  
	  
Al	  in	  januari	  is	  Frank	  Slooten	  benoemd	  als	  aspirant-‐penningmeester.	  Hij	  heeft	  deze	  rol	  in	  de	  afgelopen	  
maanden	  op	  leergierige	  wijze	  en	  met	  zorgvuldigheid	  opgepakt.	  Frank	  beperkt	  zich	  niet	  alleen	  tot	  de	  rol	  
van	  penningmeester,	  hij	  blijft	  aanwezig	  in	  de	  wijken	  tijdens	  bijvoorbeeld	  canvasacties.	  Wij	  dragen	  hem	  
graag	  voor	  als	  penningmeester.	  
	  
Lester	  von	  Meijenfeldt	  was	  in	  de	  afgelopen	  drie	  jaar	  lid	  van	  het	  Presidium	  van	  de	  Jonge	  Socialisten	  en	  hij	  
werkt	  als	  jurist	  bij	  het	  ministerie	  van	  Binnenlandse	  Zaken.	  In	  Lester	  zien	  wij	  een	  bevlogen	  partijgenoot	  



met	  veel	  organisatievermogen,	  creatieve	  drive	  en	  een	  brede	  blik	  op	  de	  vereniging.	  Wij	  dragen	  hem	  voor	  
als	  secretaris.	  
	  
Voor	  de	  coördinatie	  van	  de	  wijkteams	  dragen	  wij	  Leo	  van	  der	  Pol	  voor.	  Leo	  is	  lid	  van	  ons	  ombudsteam.	  
Hij	  brengt	  brede	  ervaring	  mee	  vanuit	  het	  verenigings-‐	  en	  bedrijfsleven.	  Hij	  is	  ondernemend,	  vindingrijk	  
en	  heeft	  interessante	  ideeën	  voor	  de	  Haagse	  afdeling.	  
	  
Voor	  de	  portefeuille	  coördinator	  nieuwe	  leden	  en	  vrijwilligers	  stellen	  wij	  Mikal	  Tseggai	  voor.	  Mikal	  is	  al	  
in	  januari	  als	  bestuurslid	  toegevoegd	  aan	  het	  huidige	  afdelingsbestuur.	  Rondom	  Mikal	  ontstaat	  energie	  
en	  een	  prettige	  sfeer	  van	  samenwerken.	  Aan	  de	  hand	  van	  die	  eigenschappen	  gaat	  Mikal	  veel	  van	  onze	  
leden	  actief	  maken.	  
	  
Kai	  Yin	  Or	  dragen	  wij	  voor	  als	  coördinator	  van	  de	  werkgroepen.	  Kai	  Yin	  is	  bevlogen	  en	  gedisciplineerd	  en	  
zij	  combineert	  politieke	  inhoud	  met	  organisatievermogen.	  Een	  mooie	  mix	  waarmee	  zij	  in	  staat	  is	  om	  de	  
werkgroepen	  te	  coördineren	  en	  verder	  te	  stimuleren,	  ook	  in	  de	  samenwerking	  met	  onze	  
gemeenteraadsleden.	  
	  
Als	  algemeen	  bestuurslid	  dragen	  we	  Smahan	  Bouchtaoui	  voor.	  Smahan	  is	  een	  maatschappelijk	  
betrokken	  en	  zeer	  actieve	  partijgenote.	  Als	  nadrukkelijke	  ambitie	  heeft	  zij	  om	  mee	  te	  bouwen	  aan	  een	  
levendige	  afdeling	  waarin	  dialoog	  de	  ruimte	  krijgt.	  
	  
Joost	  Nuijten	  stellen	  wij	  voor	  als	  coördinator	  van	  de	  permanente	  campagne	  en	  kiezerskennis.	  Joost	  is	  
een	  van	  de	  trekkers	  van	  het	  succesvolle	  ReVa-‐wijkteam.	  Hij	  is	  een	  pragmatische	  regelaar	  die	  
partijgenoten	  weet	  te	  enthousiasmeren	  middels	  strakke	  organisatie,	  stevig	  aanpakken	  en	  een	  prettige	  
dosis	  humor	  en	  gezelligheid.	  
	  
Voor	  de	  portefeuille	  van	  coördinator	  communicatie	  stellen	  wij	  Richard	  Heijnen	  voor.	  Richard	  is	  al	  actief	  
binnen	  de	  commissie	  communicatie.	  Als	  masterstudent	  politieke	  communicatie	  kan	  hij	  een	  goede	  
bijdrage	  leveren	  aan	  de	  strategische	  communicatie	  van	  de	  PvdA	  Den	  Haag.	  Tegelijkertijd	  heeft	  Richard	  al	  
laten	  zien	  ook	  het	  uitvoerende	  communicatiewerk	  niet	  te	  schuwen.	  
	  
Als	  coördinator	  politiek	  debat	  dragen	  wij	  Samir	  Ahraui	  voor.	  Als	  oud-‐voorzitter	  van	  de	  Jonge	  Socialisten	  
Den	  Haag-‐Leiden	  is	  Samir	  een	  bekend	  gezicht	  in	  de	  afdeling.	  Samir	  haalt	  energie	  uit	  het	  organiseren	  van	  
debatten	  en	  activiteiten.	  Hij	  onderstreept	  dat	  scherpe	  debatten	  nodig	  zijn	  om	  in	  de	  politiek	  vooruitgang	  
te	  boeken.	  Dat	  kunnen	  we	  goed	  gebruiken	  en	  die	  kans	  bieden	  wij	  hem	  dus	  graag.	  	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Jeroen	  van	  Els	  
Voorzitter	  kandidaatstellingscommissie	  afdelingsbestuur	  
	  
Mede	  namens	  de	  leden	  van	  de	  kandidaatstellingscommissie:	  

-‐ Sahar	  Shirzad	  
-‐ Steven	  Oostlander	  
-‐ Jan	  Heemskerk	  
-‐ Reinette	  Kiès	  
-‐ Marieke	  Willems	  
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