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CDJA. 

Voorwoord door de voorzitter. 
 
Ha CDJA’ers, 
 
De temperaturen stijgen, de terrasjes worden steeds drukker en de zomerkleding kan aan: het is 
tijd voor het jaarlijkse voorjaarscongres van het CDJA. Welkom op ons uitverkochte congres, 
het mooiste event van het halfjaar. Welkom in Den Haag! De komende twee dagen staan in het 
teken van politieke discussies, sprekers en natuurlijk een goed feestje.  
 
Een vol programma, ik ren je er snel doorheen.  
 
De vrijdagavond trappen we af met de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke en 
hoofdredacteur van dagblad Trouw, Cees van der Laan. Nadat de avond is geopend, gaan we 
onder leiding van Hans van den Heuvel van start met de Algemene Ledenvergadering, waarin 
onder andere het jaarverslag op de agenda staat. Voordat we het inhoudelijke gedeelte van de 
avond afsluiten met jullie resoluties, gaan we tijdens de eerste collegetour van het congres in 
gesprek met de voorzitter van het klimaatberaad en SER kroonlid, maar ook bekend als 
voormalig minister en VVD leider, Ed Nijpels. Daarna is het uiteraard tijd voor een Haags feestje! 
 
De zaterdagochtend begint al vroeg met inhoud met resoluties en het rapport van de 
grondslagencommissie. In de tweede collegetour gaan we in gesprek met onze minister van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag. De ochtend staat tevens in 
het teken van de bestuursverkiezingen en het uitreken van onze prijzen en wordt afgesloten met 
een lunch in het COMM. Na de lunch nemen we afscheid van AB’ers en DB’ers, wordt de nieuwe 
voorzitter van het CDJA bekendgemaakt, én gaan enkele CDA prominenten met jou in gesprek 
over wat jij belangrijk vindt.  
 
We gaan van start! Of je nu een van de leden van ons uitverkochte introductieweekend of een 
trouwe congresganger bent: voel je welkom en voel je vrij om mee te praten en mee toen. Elke 
stem telt. 
 
Namens het gehele Dagelijks Bestuur van het CDJA (november 2018 – mei 2019), Klaas 
Valkering, Marc Dorst, Job van den Broek, Renate Wijmenga, Tom Scheepstra en Robert 
Klaassen, wens ik jullie een fantastisch congres toe!  
 
Cheers, 
Lotte Schipper 
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CDJA. 

Welkom nieuwe leden.  
 

Ha nieuwe leden, 

Ben je voor het eerst op het CDJA-congres? Van harte welkom bij één van de leukste activiteiten 
van het CDJA! Tijdens het congres hebben we een druk programma waarin veel gebeurt. Je 
hoort mensen spreken over resoluties, amendementen en statuten en het lijkt alsof iedereen 
elkaar kent. Op het introductieweekend heb je meer gehoord over de invulling congressen, maar 
er kunnen natuurlijk nog veel onduidelijkheden bestaan.  

Is dit je eerste congres of kon je niet aanwezig zijn op het introductieweekend? Kom dan langs 
bij de nieuwe ledenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen een aantal mensen het reilen 
en zeilen van het CDJA op het congres nog een keer toelichten. Op de vrijdagavond verzamelen 
we daarvoor om 17.30 uur in de plenaire zaal. Voel je welkom om aan te sluiten! Mocht je van 
tevoren nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op ☺ Contact mij telefonisch via 
0640212697 of stuur een mail naar r.wijmenga@cdja.nl.  

Tijdens het congres stel ik je graag voor aan een aantal andere eerste-keer-congresgangers. 

Tot dan!  

Renate Wijmenga 

Dagelijks Bestuurslid Ledenwerving & Activiteiten 

 
 
 
 
 

Contact gegevens Dagelijks Bestuur 
Lotte Schipper – voorzitter  06-83945809 
 
Marc Dorst – vicevoorzitter   06-53888819 
Penningmeester 
 
Klaas Valkering – vicevoorzitter  06-17364817 
Communicatie & Campagne 
 
Tom Scheepstra    06-13992792 
Secretaris 
 
Robert Klaassen   06-22954104 
Politiek & Internationaal 
 
Renate Wijmenga   06-40212697 
Ledenwerving & Activiteiten 
 
Job van de Broek   06-39625844 
HRM & Afdelingen 

mailto:r.wijmenga@cdja.nl


 – 5 
 

CDJA. 

Uitgebreide Inhoudsopgave. 
 
 
Voorwoord door de voorzitter. 3 

Welkom nieuwe leden. 4 

Uitgebreide Inhoudsopgave. 5 

Welkom in Den Haag! 6 

De congreslocatie en praktische informatie. 7 

Congreslocatie en hotel. 7 

Feestlocatie. 7 

Dagorde. 8 

Vrijdag 10 mei. 8 

Zaterdag 11 mei. 9 

Resoluties. 10 

12. Resolutie Bouwen aan een jeugdzorg die we door willen geven. 10 

13. Resolutie #DOESLIEF. 12 

14. Resolutie ‘ Nederlandse taal moet lijdend zijn in het onderwijs’. 13 

15. Resolutie Een kapsalon komt uit Rotterdam, ken je dat niet horen dan? 14 

Sollicitaties. 16 

17. Sollicitaties Commissie van Beroep. 16 

17.1. Jasper van Uden. 16 

17.2. Marieke Nass. 16 

17.3. Joyce Esser. 16 

18. Sollicitaties CDJA-Raad. 17 

18.1. Paola Alkemade. 17 

18.2. Robert van Ettekoven. 18 

18.3. Olivier Korthals Altes. 19 

18.4. Aidan Smith. 20 

19. Sollicitaties Algemeen Bestuur. 21 

19.A. Drenthe. 21 

19.B. Groningen. 23 

19.C. Limburg. 25 

19.D. Overijssel. 27 

19.E. Zeeland. 29 

20. Sollicitaties Dagelijks Bestuur. 30 

20.A. Secretaris. 30 

20.B. Penningmeester. 32 

20.C. Communicatie & Campagne. 33 



 – 6 
 

CDJA. 

Welkom in Den Haag! 
 
Den Haag is de politieke stad van Nederland met het Binnenhof als kloppend hart van de 
democratie. De Eerste en Tweede Kamer, de ministeries, het Torentje, de Raad van State, 
allemaal houden zij huis in ‘s Gravenhage. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het CDA haar 
partijbureau dan ook gevestigd heeft in Den Haag. Maar bovenal staat de stad bekend als 
hofstad, omdat de koning hier zowel woont als werkt. 
 
Den Haag kent een rijke geschiedenis. In 1242 wordt er voor het eerst melding gemaakt van ‘Die 
Hague’. Het zou de verblijfplaats worden van de graven van Holland en Willem II liet hier zijn 
kasteel bouwen dat in 1248 door Floris V voltooid werd en waarvan de Ridderzaal onderdeel 
van uitmaakte. Het Huis Holland regeerde over Den Haag in de decennia die daarop volgden. 
Toen Jacoba van Beieren in 1428 tijdens de Zoen van Delft Holland moest afstaan aan hertog 
Filips van Bourgondië, verloor Den Haag aan invloed en werd het gebied geregeerd vanuit 
Brussel. Door de Unie van Utrecht en het Plakkaat van Verlatinghe werd Holland weer het 
belangrijkste gewest in de, voor die tijd uitzonderlijke constructie van, Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Het was in Den Haag waar de Staten-Generaal, dichtbij de 
vergaderzaal van de Staten van Holland, sinds 1588 vergaderden en waar de Oranje 
stadhouders resideerden.  
 
Koning Lodewijk Napoleon liet Den Haag links liggen en had plannen om Utrecht tot hoofdstad 
te maken van zijn Koninkrijk Holland en verbleef daarnaast veel in Amsterdam. In de jaren 1810-
1813 viel Nederland onder direct Frans bewind en verloor de stad haar politieke betekenis. Dat 
veranderde voorgoed toen Willem Frederik van Oranje in 1813 op het strand van Scheveningen 
aankwam en vanuit Den Haag het Soeverein Vorstendom der Nederlanden werd uitgeroepen. 
Den Haag werd zetel van de Staten-Generaal en de Koninklijke Familie hield weer hof in de 
hofstad.  
 
Sinds 1899 is Den Haag tevens de stad van Vrede en Recht toen de eerste Internationale 
Vredesconferentie gehouden werd en die in 1907 een vervolg kreeg. Vanaf 1913 kwam daar, na 
voltooiing van het Vredespaleis, de vestiging van het Permante Hof van Arbitrage bij. Na de 
Tweede Wereldoorlog kwam ook het Internationaal Gerechtshof naar Den Haag. 
 
Tegenwoordig kent de stad 538.000 inwoners, staat het bekend om haar festivals, winkelstraten 
en uitgaansgelegenheden rond de Grote Markt en het Plein.  
Daarmee is Den Haag de perfecte stad voor Party & Politics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 – 7 
 

CDJA. 

De congreslocatie en praktische informatie. 
 

Congreslocatie en hotel. 
 
Het voorjaarscongres wordt gehouden in het Communicatie Museum (COMM), voorheen het 
postmuseum. Van oorsprong stond hier de Groote Koninklijke Bazar (1843-1927), eerste 
warenhuis van Den Haag, waarna vervolgens de PTT het pand gebruikte. 
 
Het congres zal plaats vinden in de Eventzaal. Op vrijdagmiddag kun je vanaf 16:00 uur 
inchecken in het hotel en vanaf 16:00 ook aanmelden voor het congres op de congreslocatie. 
 
 
Contactgegevens Communicatiemuseum: 
 
Zeestraat 82 
2518 AD Den Haag 
 
Contactgegevens Hotels: 
 
Ibis Den Haag City Centre: 
Jan Hendrikstraat 10, 2512 GL Den Haag              
  
Novotel Den Haag City Centre:               
Hofweg 5-7, 2511 AA Den Haag 
  
Novotel Suite Den Haag City Centre:   
Grote Marktstraat 46, 2511 BJ Den Haag 
 
Heb je toegang tot het congres met een overnachting geboekt, dan ontvang je vooraf bericht 
over in welk hotel je slaapt. 

 
Feestlocatie. 
 
Traditiegetrouw organiseren we op de vrijdagavond van het congres en mooi feest. Dit keer 
hebben we Café Restaurant Rootz afgehuurd om een mooi CDJA-feest te bouwen. 
 
 
Contactgegevens: 
 
Grote Marktstraat 14, 2511 BJ Den Haag 
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CDJA. 

Dagorde. 
Dagvoorzitter: Hans van den Heuvel  

 
Vrijdag 10 mei. 
 
16:00 – 18:00   Inchecken hotels 
16:00 – 19:00  Inschrijven voor de ALV  
17.30 – 17:55  Introductiebijeenkomst nieuwe leden 
18:00 – 18:15   Welkomstwoord door Pauliene Krikke, burgemeester van Den Haag 
18:15 – 19:20  Diner 
Vanaf 19:30  Algemene Ledenvergadering 

1. Welkomstwoorden door dagvoorzitter Hans van den Heuvel 
2. Huishoudelijke mededelingen 
3. Opening van de ALV en het instellen van de stemcommissie 
4. Vaststellen van de agenda van de ALV 
5. Overdenking door Cees van der Laan, hoofdredacteur van dagblad Trouw 
6. Mededelingen en ingekomen stukken 
7. Vaststelling van de notulen van het najaarscongres van 23 en 24 november 

2018 in Amersfoort (zie bijlage 1) 

20:30 – 21:15  Collegetour met Ed Nijpels 
21:15 – 21:50  Voortgang Algemene Ledenvergadering 

8. Jaarverslag 2018 (zie bijlage 2) 
9. Financieel jaarverslag (zie bijlage 3) 
10. CDJA Raad 
11. Pitches kandidaten Europees Parlement 

21:50 – 22:30   
12. Resolutie: Bouwen aan jeugdzorg die we door willen geven. 
13. Resolutie: #Doeslief 
14. Resolutie: Nederlandse taal moet lijdend zijn in het onderwijs’ 
15. Resolutie: Een kapsalon uit Rotterdam, kun je dat niet horen dan 

22:30 – 03:00  Feest in Rootz 
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CDJA. 

Zaterdag 11 mei. 
 
07:00 – 09:30  Ontbijt 
09:00 – 09:45   Inschrijven ALV voor nieuwkomers 
09:30 – 11:15  Heropening en voortgang Algemene Ledenvergadering 

16. Behandeling rapport Grondslagencommissie 
17. Verkiezingen Commissie van Beroep 
18. Verkiezingen CDJA Raad 
19. Verkiezingen Algemeen Bestuur  

a. Drenthe 
b. Groningen 
c. Limburg 
d. Overijssel 
e. Zeeland 

20. Verkiezingen Dagelijks Bestuur 
a. Secretaris 
b. Penningmeester 
c. Communicatie & Campagne 

11:00 – 11:45  Minister Sigrid Kaag.  
11:45 – 12:40  Voortgang ALV 

21. Uitreiking ledenwaarderingsprijs 
22. Afscheidsspeech Lotte Schipper, Voorzitter CDJA 
23. Uitreiking Peetoomprijs 
24. Groepsfoto 

12:40 – 13:30  Lunch 
13:30 – 14:15  CDA-politici 
14:15 – 15:30  Voortgang ALV 

25. Afscheid AB’ers en afscheid DB’ers 
26. Afscheid Lotte Schipper, Voorzitter CDJA 
27. Uitslag verkiezingen CvB, CDJA Raad, AB & DB 
28. Uitslag voorzittersverkiezing 
29. Wilhelmus 
30. Rondvraag en sluiting ALV 
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CDJA. 

Resoluties. 
 
12. Resolutie Bouwen aan een jeugdzorg die we door willen geven.  
 
Indiener: Lars van Schooten 
Resolutie: Bouwen aan een jeugdzorg die we door willen geven 
Ondersteund door: CDJA Overijssel, CDJA Groningen, CDJA Twente, Hielke Onnink, Job van 
den Broek 
 
De Algemene Ledenvergadering van het CDJA bijeen op 10 en 11 mei 2019 te ’s-
Gravenhage, 
 
Constaterende dat: 

1. In het kader van brede hervormingen in de langdurige zorg de zorg met de invoering van 
de WMO in 2015 gedelegeerd is van het Rijk naar de gemeenten en de burgers zelf1. 

2. Steeds meer jongeren sinds de invoering van de WMO in 2015 in aanraking komen met 
enige vorm van jeugdzorg2. 

3. Gemeenten steeds meer complexe- en specialistische jeugdzorg door grote budgettaire 
tekorten niet – al dan niet tijdig – kunnen aanbieden3.  

4. Steeds meer jongeren op langdurige wachtlijsten worden geplaats en/of niet de juiste 
zorg ontvangen.  

5. In 2017 1.916 jongeren4 in Nederland geplaats zijn in de gesloten jeugdzorg. Waarvan 
een substantieel deel (voornamelijk suïcidale jongeren) deze maatregel op 
noodzaakscriterium krijgt opgelegd in plaats van het prefererende en beoogde 
doelmatigheidscriterium5. 

6. In 2017 81 jongeren in Nederland tussen de 10 en 20 jaar suïcide hebben gepleegd6. 
7. Een kwart van alle jeugdige suïcide plegers jeugdzorg heeft ontvangen en zes van hen ten 

tijde van hun suïcide opgenomen waren in een gesloten jeugdzorginstelling. 

 
Overwegende dat: 

1. Elk kind/jongere op grond van zowel het Nederlandse recht7 als internationale 
verdragen recht heeft op adequate en passende zorg8.  

2. Gespreide verantwoordelijkheid één van de uitgangspunten van het CD(J)A is en 
derhalve pleit voor vertrouwen in de samenleving aangaande maatschappelijke 
initiatieven en verantwoordelijkheden.  

3. Het CDJA pleit voor een preventieve aanpak in de zorg en waar nodig in te zetten op 
kwalitatief goede zorg9. 

4. Het CDJA staat voor de menselijke waardigheid en er zodoende geen ruimte is voor 
enige vorm van ‘nutsdenken’ omtrent het menselijk bestaan10. 

                                                             
1 file:///P:/%23temp/de-wmo-2015-in-praktijk.pdf  
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/ruim-400-duizend-jongeren-krijgen-jeugdzorg 
3 https://www.zorgvisie.nl/tekort-jeugdzorg/ 
4 https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/03/gesloten-jeugdhulp-mag-nooit-de-enige-overgebleven-optie-zijn  
5 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269378-suicidale-kinderen-opsluiten-in-de-separeercel-is-schadelijk.html 
6 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269390-inspectie-over-suicides-in-de-jeugdzorg-vaak-geen-passende-zorg.html 
7 https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01 
8 https://www.unicef.nl/files/20091116_kinderrechtenverdrag.pdf 
9 https://www.cdja.nl/uploads/9/6/9/3/96935932/politiek_programma_versie_juni_2017.pdf  
10 Zelfde als 9 

file:///P:/%23temp/de-wmo-2015-in-praktijk.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/ruim-400-duizend-jongeren-krijgen-jeugdzorg
https://www.zorgvisie.nl/tekort-jeugdzorg/
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/03/gesloten-jeugdhulp-mag-nooit-de-enige-overgebleven-optie-zijn
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269378-suicidale-kinderen-opsluiten-in-de-separeercel-is-schadelijk.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2269390-inspectie-over-suicides-in-de-jeugdzorg-vaak-geen-passende-zorg.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01
https://www.unicef.nl/files/20091116_kinderrechtenverdrag.pdf
https://www.cdja.nl/uploads/9/6/9/3/96935932/politiek_programma_versie_juni_2017.pdf
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CDJA. 

5. De decentralisatie binnen het sociale domein voltooid is en de beoogde efficiëntie – en 
de hierbij behorende kostendaling – die de WMO met zich mee moest brengen 
uitgebleven is.  

6. Het Deense zorgmodel effectief is gebleken11. 

Spreekt uit dat:  
1. Het CDJA het toenemende probleem omtrent jeugdzorg en jeugdsuïcide erkent en zich 

schaart achter initiatieven die zich inspannen om dit probleem te beperken of te 
verhelpen. 

2. Zowel het CDJA als het CDA haar verantwoordelijkheid neemt en zich inspant om de 
wachtlijsten in de jeugdzorg te beperken voor jongeren.  

3. Het CD(J)A de Nederlandse regering verzoekt om de bezuinigingen die gepaard gingen 
met de WMO te herzien en waar nodig duurzame, structurele hervormingen door te 
voeren.  

4. De mogelijkheid onderzocht wordt te kijken naar de haalbaarheid van een breed vangnet 
gebaseerd op de gespreide verantwoordelijkheid en geïnspireerd op het Deense 
zorgmodel.   

 
ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE BETROKKEN CDA-
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE 

HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN; 

  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 https://www.nji.nl/nl/Deense-inspiratie-voor-de-transitie-en-transformatie-van-jeugdhulp-en-passend-onderwijs-in-
Nederland.pdf  

https://www.nji.nl/nl/Deense-inspiratie-voor-de-transitie-en-transformatie-van-jeugdhulp-en-passend-onderwijs-in-Nederland.pdf
https://www.nji.nl/nl/Deense-inspiratie-voor-de-transitie-en-transformatie-van-jeugdhulp-en-passend-onderwijs-in-Nederland.pdf
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CDJA. 

13. Resolutie #DOESLIEF.  
 
Indiener: CDJA Overijssel, CDJA Twente, CDJA IJsseldelta 
Resolutie: #DOESLIEF 
 
De Algemene Ledenvergadering van het CDJA bijeen op 10 en 11 mei 2019 te ’s-Gravenhage, 
 
Constaterende dat: 

1. politici elkaar in toenemende mate respectloos behandelen; 
2. het debat in de Tweede Kamer steeds vaker verschuift van de inhoud naar de persoon; 
3. het privéleven van politici in toenemende mate onderwerp van het debat is; 
4. politici steeds vaker de fatsoensgrens opzoeken en overschrijden ten koste van 

slachtoffers en nabestaanden van ingrijpende gebeurtenissen. 
 

Overwegende dat: 
1. volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer een voorbeeldfunctie hebben; 
2. het CD(J)A fatsoen hoog in het vaandel heeft staan; 
3. de huidige manier van debatteren niet past binnen de christendemocratische normen en 

waarden. 
 
Spreekt uit dat:  

1. het CD(J)A zich in moet blijven zetten voor fatsoensnormen in de Tweede Kamer; 
2. het CDJA de Kamervoorzitter steunt in het blijven handhaven van de fatsoensnormen in 

de Tweede Kamer; 
3. volksvertegenwoordigers zich bewust moeten zijn van hun voorbeeldfunctie en zich 

hiernaar gedragen. 

 
ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE BETROKKEN CDA-
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE 

HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN; 

  
En gaat over tot de orde van de dag. 
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CDJA. 

14. Resolutie ‘ Nederlandse taal moet lijdend zijn in het onderwijs’.  
 
Indiener: CDJA Overijssel, CDJA Twente.  
Resolutie: ‘Nederlandse taal moet lijdend zijn in het onderwijs’. 
 
De Algemene Ledenvergadering van het CDJA bijeen op 10 en 11 mei 2019 te ’s-
Gravenhage, 
 
Constaterende dat: 

1. In geen enkel ander Europees land het hoger onderwijs op dezelfde schaal verengelst als 
in Nederland12.  

2. In 2017 bijna de helft van alle universitaire opleidingen uitsluitend Engelstalig waren, 
waaronder bijna driekwart van de masteropleidingen (512 uit 811) en een kwart van de 
bacheloropleidingen (94 uit 406)13.  

3. Bij studenten in een volledig Engelstalige opleiding hun Nederlands stagneert op het 
niveau dat ze aan het eind van het voortgezet onderwijs hebben behaald14 

4. Het Nederlands geleidelijk als wetenschapstaal verdwijnt. 
5. In de huidige wettekst staat dat alle lessen in het Nederlands moeten worden gegeven 

tenzij een andere taal ‘noodzakelijk’ is15. 
 
Overwegende dat: 

1. Het ‘succes’ van verengelsing als instrument dient om buitenlandse studenten te werven. 
2. De KNAW16 het grote belang ziet in internationalisering. Maar constateerde dat 

Engelstalig onderwijs niet altijd nodig hoeft te zijn om internationaliseringsdoelen te 
bereiken. 

3. Er voorbeelden zijn zoals een verplichte taaltoets Nederlands voor buitenlandse 
studenten in Vlaanderen en het verplicht leren van de taal voor buitenlandse docenten 
in Vlaanderen17 

4. De kans groter is dat buitenlandse studenten na hun studie blijven werken in Nederland 
wanneer zij de Nederlandse taal machtig zijn.  

5. Het Nederlands op de arbeidsmarkt en in de maatschappij nog steeds verreweg de 
belangrijkste voertaal is18. 

 
Spreekt uit dat: 

1. De internationalisering te ver doorschiet en dat er per direct een tijdelijke stop moet 
komen voor verdere verengelsing. 

2. Hogescholen en universiteiten verantwoording te laten afleggen en gedragscodes op te 
laten stellen over de voertaal van de opleidingen. 

 
ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE BETROKKEN CDA-
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE 

HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
                                                             
12 https://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/2018/04/bijdrage-van-annette-de-groot-aan-ons-symposium/ 
13 https://nos.nl/op3/artikel/2182626-engels-in-het-hoger-onderwijs-moet-niet-vanzelfsprekend-zijn.html 
14 https://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/2018/04/bijdrage-van-annette-de-groot-aan-ons-symposium/ 
15 https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/nederlands-of-niet-gedragscodes-
en-taalbeleid-in-het-hoger-onderwijs 
16 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
17 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2214048-hoezo-verengelsing-in-het-onderwijs-in-belgie-doen-ze-dat-heel-
anders.html 
18 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schrijvers-en-professoren-minister-stop-de-verengelsing-van-het-
hoger-onderwijs~b90cf67d/ 

https://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/2018/04/bijdrage-van-annette-de-groot-aan-ons-symposium/
https://nos.nl/op3/artikel/2182626-engels-in-het-hoger-onderwijs-moet-niet-vanzelfsprekend-zijn.html
https://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/2018/04/bijdrage-van-annette-de-groot-aan-ons-symposium/
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/nederlands-of-niet-gedragscodes-en-taalbeleid-in-het-hoger-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/nederlands-of-niet-gedragscodes-en-taalbeleid-in-het-hoger-onderwijs
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2214048-hoezo-verengelsing-in-het-onderwijs-in-belgie-doen-ze-dat-heel-anders.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2214048-hoezo-verengelsing-in-het-onderwijs-in-belgie-doen-ze-dat-heel-anders.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schrijvers-en-professoren-minister-stop-de-verengelsing-van-het-hoger-onderwijs~b90cf67d/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schrijvers-en-professoren-minister-stop-de-verengelsing-van-het-hoger-onderwijs~b90cf67d/
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15. Resolutie Een kapsalon komt uit Rotterdam, ken je dat niet horen 
dan?  
(nb. Dit is een ludiek bedoelde resolutie zoals traditie op de CDJA-congressen) 

 

Indiener: #CDJA010, Esther Francke, Daniël Francke, Marieke Pronk, Anna Bijleveld, Luuk 

Vermeulen, Hugo Westerlaken, Branco Winkels 

Resolutie: Een kapsalon komt uit Rotterdam, ken je dat niet horen dan? 
 

Nathaniël Gomes, kapper, liet in 2003 zijn eigen lunchschotel samenstellen bij de shoarmazaak El Aviva 

op de Schiedamseweg in Rotterdam. Op een dag had Nathaniel trek in patat met shoarma. Hij belde de 

shoarmaboer en zij daarbij dat hij alles in één bak wilde. Zijn klanten en de kinderen in de buurt vertelde 

hij in het vervolg: “Vraag naar ‘de kapsalon’, dan weet hij wat je bedoelt”. Sindsdien is dit gerecht de 

nieuwe Nederlandse traditie van de 21e eeuw - even bepalend voor onze opvoeding als Famke Louise. 

 

De Algemene Ledenvergadering van het CDJA, bijeen in Den Haag op 10 en 11 mei 2019, 

 

Constateert dat: 

1. De kapsalon in 020 als een “Amsterdamse specialiteit” wordt aangeprezen.  

2. De kapsalon niet lactosevrij, glutenvrij, fairtrade, veganistisch, of organisch is. 

3. Diefstal strafbaar is. 

 

Overweegt dat:  

1. Lokale tradities en specialiteiten voor het CDJA van grote waarden zijn, en het CDJA de 

uitwisseling van lokale tradities en gebruiken aanmoedigt mits deze niet onterecht 

worden toegeëigend.  

2. Het CDA volgens de partijvernieuwing op zoek is naar nieuwe kiezers  

3. Mensen uit 020 overduidelijk vooral kennis hebben van producten als avocado, quinoa, 

en tofu. 

4. Davina Michelle overduidelijk beter kan zingen dan Maan of Famke; 

5. 010-020 fitties Nederland (of toch in ieder geval Noord-Holland) kunnen destabiliseren. 

6. De 010-020 fittie slechts vreedzaam ten einde kan worden gebracht indien Amsterdam 

boete doet voor het gedane onrecht; 

 

Spreekt uit dat: 

 

Spreekt uit dat: 

1. 020’ers van onze kapsalon moeten afblijven. 

2. De Rotterdamse kapsalon tot Unesco werelderfgoed verklaard moet worden. 

3. De kapsalon een vast onderdeel moet worden van de koninklijke Koningsdagstoet, 

meteen volgend op het evenzeer traditionele koekhappen en direct voorafgaand aan het 

‘Prins Pils’-moment; 

4. 020 haar ereschuld kan afbetalen door: 

• een paginagrote rectificatie op de voorpagina van het Parool te publiceren, waarin de 

geschiedenis van de kapsalon wordt beschreven en het gedane onrecht wordt 

toegegeven; 
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• de algemene plaatselijke verordening aan te passen om alle verwijzingen naar de 

‘Amsterdamse kapsalon’ te verbieden, waarbij overtredingen dienen te worden bestraft 

met ten minste een geldboete van de 3e categorie. 

• Een afvaardiging van hoogwaardigheidsbekleders onder defensie-escorte naar 

Rotterdam af te vaardigen om (te leren) thee te drinken bij de Rotterdamse burgerbaas 

Aboutaleb. 

• Halsema deze halszaak kan beslechten door tijdens dit theekransje de volgende 

producten te overhandigen: 

• een excuusbrief van de gemeenteraad van Amsterdam,   

• een oorkonde met erkenning dat de kapsalon Rotterdams van oorsprong is, en  

• Amsterdamse speculaaskoekjes in de vorm van grachtenpandjes  

○ Ter bevestiging van deze verzoening, de burgemeesters onder toeziend oog van 

de (snor van) Johan Derksen een vredespijp gevuld met lavendeltabak dienen te roken; 

5. Al dit gepraat over eten de gezonde trek bevordert, 

 

 

ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE BETROKKEN CDA-
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN DE 020’ERS OP TE ROEPEN NAAR DIT 

STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN; 
 

 
En gaat over tot het eten van een Rotterdamse kapsalon.  

 

Bronnen:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapsalon_(gerecht)  

https://nos.nl/artikel/2277792-fittie-over-kapsalon-tussen-amsterdam-en-rotterdam.html  

https://panorama.nl/nieuws/binnenland/amsterdam-en-rotterdam-maken-ruzie-over-

kapsalon  

https://www.partyscene.nl/algemeen/174533/rotterdam-en-amsterdam-ruzien-over-

kapsalon  

 

Filmpje: 

https://www.powned.tv/artikel/ruzie-om-kapsalon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapsalon_(gerecht)
https://nos.nl/artikel/2277792-fittie-over-kapsalon-tussen-amsterdam-en-rotterdam.html
https://panorama.nl/nieuws/binnenland/amsterdam-en-rotterdam-maken-ruzie-over-kapsalon
https://panorama.nl/nieuws/binnenland/amsterdam-en-rotterdam-maken-ruzie-over-kapsalon
https://www.partyscene.nl/algemeen/174533/rotterdam-en-amsterdam-ruzien-over-kapsalon
https://www.partyscene.nl/algemeen/174533/rotterdam-en-amsterdam-ruzien-over-kapsalon
https://www.powned.tv/artikel/ruzie-om-kapsalon
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Sollicitaties.  
17. Sollicitaties Commissie van Beroep. 
 
17.1. Jasper van Uden.  
 
Voorzitter. 
 
Beste leden, 
 
Sinds vier jaar ben ik lid van de Commissie van Beroep van het CDJA. Ik ben advocaat bij De 
Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam en op dit moment voor enkele maanden werkzaam 
in Shanghai. 
Door mijn juridische achtergrond en ervaring kom ik snel tot de kern van een geschil en zoek ik, 
met toepassing van de regelgeving, naar een oplossing voor ontstane problemen. Conflicten 
kunnen uiteraard het beste worden voorkomen, maar als zij er zijn, is een snelle en duidelijke 
oplossing noodzakelijk. Graag zou ik ook in komende periode voor onze partij aan dit doel willen 
bijdragen. 
 
 

17.2. Marieke Nass.  
 
Beste leden,  
 
Mijn naam is Marieke Nass, 26 jaar oud en woonachtig te Gulpen. In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam als advocaat bij Nass & Nass Advocaten en Belastingadviseurs. Daarnaast ben ik 
sedert 2014 fractievoorzitter en raadslid namens het CDA in Gulpen-Wittem, oud-voorzitter 
van CDJA Limburg alsmede neem ik plaats in diverse commissies.  
Graag zou ik de komende jaren een bijdrage willen leveren aan het CDJA door plaats te nemen 
in de Commissie van Beroep. Gezien mijn achtergrond meen ik geschikt te zijn voor de functie. 
 

17.3. Joyce Esser.  
 
Beste leden, 
 
Na al een aantal jaren actief te zijn geweest binnen het CDJA (onder andere als lokaal 
bestuurslid, voorzitter HRM-commissie  en redactielid Interruptie), zou ik de komende jaren 
graag aan onze vereniging willen bijdragen door lidmaatschap van de Commissie van Beroep. Ik 
ben afgestudeerd in het Nederlands Recht en rond momenteel nog mijn master Wijsbegeerte af. 
Door de combinatie van mijn juridische achtergrond en ervaring binnen het CDJA hoop ik bij 
eventuele conflicten een juiste toepassing van de regels te kunnen combineren met een 
constructieve en pragmatische aanpak. Het doel van een eventuele procedure is zo naast het 
vinden van een oplossing, met name weer verder te kunnen kijken en te voorkomen dat 
conflicten in de toekomst opnieuw ontstaan. 
 
Groeten, 
Joyce 
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18. Sollicitaties CDJA-Raad. 
 
18.1. Paola Alkemade.  
 
Voorzitter. 
 
Schuddebeurs, april 2019. 
Betreft: Sollicitatie voorzitter CDJA-Raadspresidium  
 
Geachte leden,  
 
Toen ik hoorde dat de functie van voorzitter van het CDJA-Raadspresidium vrij kwam 
interesseerde dit mij meteen. Daarom ben ik gelijk in de pen geklommen om deze sollicitatiebrief 
te schrijven.  
Graag wil ik mij kort voorstellen en uiteenzetten waarom en wat ik denk te kunnen bijdragen als 
voorzitter van het CDJA-Raadspresidium.  
Ik ben Paola Alkemade, 24 jaar en ik woon in Schuddebeurs.  
Ik ben in 2015 lid van het CDA geworden en daar is in 2017 het CDJA lidmaatschap bijgekomen. 

• Ik ben burgercommissielid van het CDA in de gemeente Schouwen-Duiveland.  
• Vanaf 2018 ben ik dagelijks bestuurlid permanente Campagne voor CDA Zeeland.  
• Vanaf 2018 ben ik Voorzitter van het CDJA in Zeeland.  

 
Ik ben makelaar o/g in opleiding en momenteel werkzaam als beheerder van particulier vastgoed 
in Nederland en Zwitserland. 
 
Als ik voorzitter van het CDJA-Raadspresidium mag worden hoop ik de raad veder te mogen 
ontwikkelen tot een nog mooier orgaan waar onze vereniging met nog meer trots naar kan 
kijken. Ook hoop ik onze doelstellingen  door te kunnen ontwikkelen zodat al onze leden een 
duidelijke en mooie stip op de horizon hebben om te kunnen volgen. 
 
De punten die ik met de raad wil bereiken zijn: 
 

• De CDJA-Raad meer bekendheid geven bij de leden. 
De CDJA-Raad is voor het bepalen van de politieke richting van onze vereniging het 
belangrijkste orgaan. Helaas is dit bij een groot deel van onze leden nog niet bekend. 
  

• Dat elke provincie/afdeling vertegenwoordigd is in de CDJA-Raad.  
Hierdoor kunnen wij waarborgen dat iedere groep de kans krijgt om hun bijdragen te 
kunnen leveren aan onze standpunten. De D in CDJA staat voor democratie en dat 
kunnen wij pas leveren als bovenstaand punt is bereikt. 
Wij vergroten daardoor ook de bekendheid en slagvaardigheid van de raad.  
 

Ik hoop dat jullie als leden mij het vertrouwen schenken en mij als voorzitter van het CDJA-
Raadspresidium willen aanstellen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Paola Alkemade 

Voorzitter CDJA Zeeland 
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18.2. Robert van Ettekoven.  
 
Vicevoorzitter. 
 
 
Geachte voorzitter van het raadspresidium, beste leden, 
  
Al sinds mijn 15e ben ik lid van het CDJA. In een polariserend politiek landschap probeert het 
CD(J)A te verbinden als midden partij. Dat vind ik prachtig en daar wil ik mijn steentje aan 
bijdragen. Nu ik het CDJA de afgelopen tijd beter heb leren kennen, zou ik dan ook graag actief 
worden. Daarom solliciteer ik bij dezen voor de functie van vicevoorzitter van de CDJA Raad. 
 
Ik zal me eerst voorstellen. Ik ben Robbert, 16 jaar, ik zit nu in 4VWO en woon in Woudenberg. 
Op school ben ik voorzitter van de debatclub, leerlingenraad en lid van de 
medezeggenschapsraad. Daarnaast ben ik momenteel actief betrokken bij de ontwikkeling van 
maatschappelijke diensttijd, als panellid van het ministerie van VWS. Dat is echt onwijs gaaf. In 
de tijd die overblijft ben ik aan het kickboksen of hardlopen en ben ik af en toe aan het leren voor 
school. 
 
Als voorzitter van de debatclub begon ik met een clubje van vijftien man. Dat was niet veel, dus 
moesten we aan de slag. Nu telt de debatclub vijfenzeventig leden. Als ik ergens voor ga, dan ga 
ik er vol voor en zo wil ik ook vol voor de CDJA Raad gaan. 
 
Momenteel zijn de CDJA Raadsbijeenkomsten een rariteit, en dat is jammer. 
Raadsbijeenkomsten vormen een visie, gecreëerd door de leden. En die visie is hard nodig op tal 
van onderwerpen, denk alleen al aan: marktwerking, ethische vraagstukken, klimaatverandering 
etc. Er zijn meer dan genoeg onderwerpen om een visiestuk aan te besteden. Daarnaast zijn 
Raadscongressen leuk voor de leden en, doordat het een visie biedt, waardevol voor het CDJA 
als politieke jongerenorganisatie. Daarom pleit ik ervoor om Raadscongressen structureler te 
organiseren, twee keer per jaar, in vaste kwartalen. 
 
De CDJA Raad is een prachtig orgaan, maar doet nog geen recht aan zijn potentie. Er zijn kansen 
laten liggen. Het moment is aangebroken om de draad weer op te pakken.  Er zit veel 
mogelijkheden in, als we er nu vol voor gaan kan de CDJA Raad weer de waarde hebben die het 
statutair al heeft. Of zoals onze geliefde partijvoorzitter het zou zeggen: ‘het is tijd om te 
verdiepen, vernieuwen en verbreden.’ Ik ben er klaar voor. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Robbert van Ettekoven 
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18.3. Olivier Korthals Altes.  
 
Vicevoorzitter. 
 

Betreft: Sollicitatie vicevoorzitter CDJA-raad 2019-2021 

 

Geacht praesidium, 

 

Mijn naam is Olivier, ik ben sinds vorig jaar een enthousiast en betrokken lid van CDJA en stel 

me hierbij beschikbaar als kandidaat voor de sollicitatieprocedure tot vicevoorzitter van de 

CDJA-raad. Mijn grootste drijfveer  me aan te sluiten bij CDJA is om inhoudelijk mee te denken 

over belangrijke maatschappelijke en internationale kwesties, en zo invloed uit te oefenen op 

politiek en beleid. Naar aanleiding van het CDJA raadscongres op zaterdag 23 maart, waarbij 

leden van zowel de werkgroep Digitalisering als de CDJA-raad een van tevoren geschreven 

visiestuk over digitalisering behandelden, ben ik geïnteresseerd geraakt in deze functie.  

Mijn voornaamste doel als vicevoorzitter van de CDJA-raad zou zijn om via 

raadscongressen onze visies en standpunten op alle beleidsterreinen te bediscussiëren en bij te 

werken volgens zowel de actualiteit als de grondslagen van de christendemocratie. Vanaf de 

eerste maand dat ik lid werd, heb ik regelmatig meegedaan met de werkgroepvergaderingen van 

Buitenlandse Zaken & Defensie (BZD) en Justitie & Binnenlands Bestuur (JBB). Momenteel 

bedenken we binnen werkgroep BZD enkele geüpdatete visiestukken ten opzichte van Rusland 

en China. Een vicevoorzitterschap van de CDJA-raad helpt me zeker die stukken voor te dragen 

tijdens toekomstige raadscongressen. Daarnaast vergen uiteraard ook andere hedendaagse 

problemen constante herziening van onze christendemocratische grondslagen. In hoeverre 

rijmt het rentmeesterschap met onze dagelijkse praktijk? Bieden we nog meer financiële hulp 

aan andere EU lidstaten of bakenen we onze grenzen van solidariteit om onze eigen nationale 

gemeenschap af? Daarbij put ik graag uit inbreng van andere CDJA leden. 

De faciliterende rol van het vicevoorzitterschap past goed bij mijn profiel, dat zich 

omschrijft als nieuwsgierig, luisterend, observerend en verschillende perspectieven afwegend. 

Mijn belangrijkste ervaringen op het gebied van procesbegeleiding en faciliteren van discussies 

heb ik opgedaan als stagiair bij het NIMD, waarbij ik verhalen verzamelde van programma 

officers over politieke dialogen,  en als organisator van vele studie gerelateerde lezingen, 

symposia en workshops. Aangezien ik regelmatig de werkgroepavonden in Utrecht bijwoon, kan 

ik met een vicevoorzitterschap als belangrijke aanspreekpunt dienen tussen werkgroepen en de 

CDJA-raad. Bovendien borduurt deze functie goed op mijn eerder opgedane ervaringen over en 

versterkt mijn vaardigheden als proces- en debatbegeleider. 

Al met al heb ik het vertrouwen te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die deze 

functie stelt en dat het me uitstekende ervaring biedt binnen de politiek-bestuurlijke dimensie. 

Bij deze motivatiebrief treffen jullie ook mijn CV aan, Ik zie graag jullie antwoord hierop 

tegemoet of ik de kans krijg me hiervoor te kunnen bewijzen bij het volgende CDJA 

Voorjaarscongres op 11 en 12 mei. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Olivier Korthals Altes 
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18.4. Aidan Smith.  
 
Vicevoorzitter. 
 
 
Geachte selectiecommissie, beste leden, 
 
Politiek is al een tijdje een groot deel van mijn leven. Het CDJA is daar altijd deel van geweest. 
Mijn eerste ervaring met het CDJA was op de INKOM in Maastricht in 2017. Toen dacht ik dat 
politieke jongerenpartijen allemaal mensen waren die heel serieus in pak stonden te debatteren 
over heel erg ingewikkelde dingen. Het leek allemaal heel serieus en ik had daarom een pak 
aangetrokken voor die gelegenheid. Maar, naar mijn grote opluchting, was dit een volledig 
vertekend beeld. Er was een vriendelijke, relaxtste en informele sfeer op de ALV. Na het formele 
deel werd er wat gedronken en achteraf was er een feest. De combinatie was ideaal: eerst op een 
inhoudelijke, maar leuke manier over de inhoud en daarna een hoop gezelligheid. Ik wist zeker: 
bij die club zit ik goed. 
 
Waarom wil ik Vicevoorzitter worden binnen de CDJA-Raad? Beleid heeft me altijd 
geïnteresseerd. In de tijd dat ik MR-lid was heb ik (samen met de Leerlingenraad) 3 
beleidstukken geschreven die echt invloed hadden op het dagelijks leven op mijn school. En ik 
wil in deze functie keihard gaan werken om ervoor te zorgen dat onze ideeën en principes 
omgezet worden in uitvoerbaar beleid.  
 
Bij het CDJA ben ik sinds het begin actief. In het begin meer als toeschouwer en later heb ik ook 
zelf een activiteit georganiseerd voor de CDJA’ers in Sittard-Geleen. Later werd ik ook politiek 
actief bij de gemeentelijke afdeling van het CDA in Sittard-Geleen. Door tijdens campagnes veel 
te spreken met mensen, word je mondig en leer je je steeds meer in de inhoud te verdiepen. Ook 
leer je steeds meer over wat het precies betekent om een CD(J)A’er te zijn. Een CD(J)A’er, naar 
mijn mening, kijkt om zich heen. Kijkt naar de samenleving: Wat is het probleem? En hoe los ik 
dat op? Met continu onze kernwaarden in het achterhoofd.  
Bestuurservaring heb ik zeker. Als voorzitter van de leerlingenraad op mijn oude middelbare 
school leidde ik het bestuur van de leerlingenraad en de vergaderingen met veel plezier. Ook niet 
zonder succes, het aantal leden verdubbelde en wat eerst een groep leerlingen was die samen 
met een docent wat dingen bedacht werd een raad met regelement die volledig autonoom 
functioneerde. Qua stijl hou ik van open debatten, waar niks te gek is en alles gezegd mag 
worden. Uiteraard moet het wel iets te maken hebben met de inhoud en moet je ook je grenzen 
stellen; beledigingen, persoonlijke verwijten, ect. zijn niet alleen vervelend maar ook 
onproductief en leveren dus geen goed beleid op (wat wel het uiteindelijke doel is). 
 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite en hopelijk tot snel!   
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Aidan Smith 
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19. Sollicitaties Algemeen Bestuur. 
 
19.A. Drenthe.  
 
Effectief AB’er – Danny Smit 
 
 
CDJA 
Buitenom 18  
2512 XA Den Haag 
 
 
Danny Smit  
Emmen 
 
 
Betreft: Tweede termijn effectief Algemeen Bestuur 
 
09-04-2019, Emmen 
 
 
Geachte leden van het CDJA, 
 
 
 
 
 
 
Laat Smit zijn karwei afmaken. Op naar een volgend termijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Danny Smit 
Algemeen Bestuurslid CDJA 
Veurzitter Drenthe 
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Plaatsvervangend AB’er – Iris Bouwers 
 
 
Sollicitatie AB plv. Drenthe. 
 
Zuidwolde, 5 april 2019 
 
Geachte leden van het CDJA, 
 
Middels deze brief wil ik reageren op de vacature die is ontstaan voor de positie van 
plaatsvervangend Algemeen Bestuurslid namens de afdeling Drenthe. 
 
Mijn naam is Iris Bouwers en ik ben 25 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik agrarisch 
ondernemer. Samen met mijn ouders run ik een gemengd bedrijf met vleesvarkens en 
akkerbouw in het Drentse Zuidwolde. Daarnaast vervul ik diverse bestuursfuncties binnen en 
buiten de agrarische sector.  
 
Zo’n zes jaar geleden ben ik lid geworden van het CDJA en het CDA. Vrijwel direct na mijn 
aanmelding ben ik actief geworden. Eerst werd ik lid en later voorzitter van de toenmalige 
landelijke CDJA-werkgroep Milieu, Infrastructuur en Landbouw (MIL). Daarnaast werd ik ook 
lokaal actief binnen het bestuur van CD(J)A Flevoland en CDA Dronten. In 2014 werd ik met 
voorkeursstemmen in de Drontense gemeenteraad verkozen. Aangezien ik in 2018 
terugverhuisde naar de boerderij, heb ik mij hier niet herkiesbaar voor gesteld.  
 
Het CDJA past bij mij, omdat ik mij zeer verbonden voel met de uitgangspunten van de 
vereniging en ook zeker met onze moederpartij: we leven niet alleen voor onszelf; we zijn pas 
mens door mét elkaar te leven. We zijn als gemeenschap gezamenlijk verantwoordelijk voor 
elkaar. Dit uit zich voor mij ook in de kernwaarde rentmeesterschap. In het dagelijks leven, op de 
boerderij en in mijn bestuursfuncties ben ik hier veel mee bezig.  
 
Van 2012 tot 2014 was ik reeds plaatsvervangend AB’er, toen namens de afdeling Flevoland. 
Vanuit die ervaring weet ik dat het lastig kan zijn voor kleine afdelingen, waar jongeren vaak 
wegtrekken op het moment dat zij gaan studeren. Ik vind het belangrijk dat elke provincie 
vertegenwoordigd is in het Algemeen Bestuur, dus daar zet ik me graag voor in. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Iris Bouwers  
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19.B. Groningen.  
 
Effectief AB’er – Justin Bus 
 
Sollicitatie AB Groningen 
 
Geacht bestuur, beste leden, 
 
Via deze weg wil ik graag solliciteren voor de vacant gekomen post van algemeen bestuurslid 
CDJA Groningen. Ik zal dit verder toelichten. 
 
De afgelopen jaren heb ik mij actief ingezet voor zowel het CDA als het CDJA in onze mooie 
provincie. Bij het CDJA Groningen was ik anderhalf jaar penningmeester waar ik bezig ben 
geweest met het verder digitaliseren van de financiën en het uitbreiden van de ‘Vrienden van het 
CDJA’. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de organisatie van het vorige en het aankomende 
JU-congres. Binnen het CDA heb ik in de steunfractie en het campagneteam van CDA Het 
Hogeland gezeten, daar heb ik ruime ervaring opgebouwd met het bediscussiëren van de inhoud. 
 
Toen ik hoorde dat de functie van algemeen bestuurslid vacant was, voelde ik mij gemotiveerd 
om te solliciteren. Ik denk dat een algemeen bestuurslid van Groningen er direct moet staan en 
de afdeling goed moet kennen. Door mijn ervaring denk ik dat ik daaraan voldoe. 
De christendemocratische normen en waarden spreken mij zeer aan. De vier kernwaarden van 
het CDA moeten als geheel worden gezien. De vier kernwaarden typeren zowel het CDA als het 
CDJA. Daarnaast denk ik dat de kernwaarden een goed antwoord zijn op de gepolariseerde en 
individuele samenleving. Een antwoord dat de toekomst heeft. 
 
Onze vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van het CDJA wordt gekenmerkt door een 
sterk Gronings geluid. Een geluid dat kritisch is, dat nuance zoekt en verschillende meningen 
samenbindt. Dat geluid wil ik laten horen. Allereerst door de afdeling actief te betrekken bij het 
innemen van standpunten, maar ook door de leden tijdig en goed te informeren over de zaken 
die landelijk spelen. De stem van onze jonge en talentvolle leden moet immers gehoord en 
verdedigd worden. 
 
Ik vraag daarom om uw vertrouwen in mij als vertegenwoordiger van Groningen in het algemeen 
bestuur van het CDJA. Uiteraard ben ik bereid om mijn motivatie en curriculum vitae toe te 
lichten tijdens een gesprek.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Justin Bus 
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Plaatsvervangend AB’er – Elmen Westerdijk 
 
 
Elmen Westerdijk 
Garsthuizen  
 
Garsthuizen, 29 maart ’19 
 
Betreft: sollicitatie plaatsvervangend algemeen bestuurslid Groningen 
 
Beste partijgenoten, 
 
Via deze weg solliciteer ik naar de functie van plaatsvervangend algemeen bestuurslid voor de 
afdeling Groningen. Momenteel ben ik al plaatsvervangend AB-lid namens Groningen. Als AB-
lid ben ik medeverantwoordelijk voor de keuzes die wij als landelijk CDJA maken en het lijkt mij 
heel waardevol om mee te blijven beslissen over de koers die wij als christendemocratische partij 
willen volgen. 
 
Met het op mij nemen van de functie plaatsvervangend AB-lid Groningen krijg ook ik 
verantwoordelijkheid in het soepel verlopen van deze communicatie tussen het algemeen 
bestuur en de afdeling. Ik zie het dan ook als mijn taak om het AB-lid zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij het onder andere uitvoeren van deze taak. Met de ervaringen die ik heb 
opgedaan in de afgelopen jaren zal ik onze mooie provincie proberen goed te blijven 
vertegenwoordigen. Met een kritische en scherpe blik zal ik mijn best doen om het 
christendemocratische geluid zo helder mogelijk te laten klinken. 
 
Graag ontvang ik uw steun en instemming om mij verder te mogen inzetten voor het CDJA. 
 
Hoogachtend, 
 
Elmen Westerdijk 
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19.C. Limburg. 
 
Effectief AB’er – Tim Koetsenruijter 
 
 
Beste leden, 

 

Bij dezen wil ik graag solliciteren naar de functie van Effectief Provinciaal Algemeen Bestuurslid. 

Ik vind het interessant om een steentje bij te dragen aan de jongerenafdeling van onze mooie 

partij en ik wil graag meebeslissen over de koers van het CDJA. Bovendien vind ik het enorm 

belangrijk om de Limburgse belangen te vertegenwoordigen, zowel in algemene politieke zin als 

binnen het CDJA.  

 

Ik zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Tim Koetsenruijter, ik ben 24 jaar oud en woon 

in Velden, een klein dorp iets ten Noorden van Venlo. De afgelopen jaren heb ik Bedrijfskunde 

gestudeerd aan de Radboud Universiteit, masterspecialisatie Strategisch Management. 

Inmiddels ben ik werkzaam als adviseur in de logistieke sector namens Continu, een intermediair 

in de bouw, techniek en logistiek. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met voetbal, tennis, muziek 

en last but definitely not least politiek.  

 

Sinds het einde van 2015 ben ik lid van het CDA / CDJA, aanvankelijk als passief lid. Inmiddels 

ben ik als lid een stuk actiever, vooral bij het CDA Venlo. Zo organiseer ik dit jaar voor de tweede 

keer een vierdelige reeks politieke masterclasses voor jongeren in Venlo. Verder ben ik lid van 

de activiteitencommissie van het CDA Venlo en maak ik deel uit van de steunfractie.  

 

Al langer ben ik binnen het CDA / CDJA op zoek naar een meer bestuurlijke uitdaging, vandaar 

mijn interesse in deze vacature. Het lijkt me zeer interessant en leerzaam om deel uit te mogen 

uitmaken van het algemeen bestuur van het CDJA. Ik denk dat ik de kennis en de kunde die ik 

heb opgedaan tijdens mijn opleiding en in de praktijk goed kan toepassen in deze functie.  

 

Ik hoop jullie met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Graag licht ik het een 

en ander persoonlijk toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Tim Koetsenruijter, CDA Venlo 
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Plaatsvervangend AB’er – Ruben Claus 
 
26-3-2019 
Brunssum 
rubenclaus@outlook.com 
rubenclauscda.webnode.nl 
 
Geachte leden, 
 
Met deze brief solliciteer ik graag naar de vacature van plaatsvervangend algemeen bestuurslid. 
Sinds enkele jaren ben ik als jeugdig CDA-er actief in de plaatselijke politiek en was ik in 2018 
verkiesbaar voor de gemeenteraad in mijn eigen woonplaats. Als jongste kandidaat voel ik mij 
geroepen om de jongeren te verbinden met de politiek. Op het moment ben ik commissielid R&T 
in degemeente en daarnaast geïnteresseerd de provinciale en landelijke politiek. Mijn 
bestuurlijke kwaliteiten kwamen tot uiting toen ik gevraagd werd om plaats te nemen als 
bestuurslid bij “StichtingPresent Parkstad”. Zij willen een grotere naamsbekendheid onder de 
jongeren verwerven. 
 
Volgens de mensen die me goed kennen weet ik mensen te inspireren, te motiveren en te 
enthousiasmeren om dingen te bereiken. Het christelijke van het CDA wil ik juist meer 
benadrukken in deze maatschappij, omdat wij willen handelen vanuit de normen en waarden die 
opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. In een maatschappij die steeds meer lijkt te 
polariseren, is het CDA van groot belang. Van jongs af aan heb ik me geroepen gevoeld om 
mensen te verbinden en vanuit dat oogpunt heb ik me aangesloten bij het CDA. Als mogelijk 
bestuurslid zet ik mij daarom graag in voor het bespreekbaar maken van moeilijke vraagstukken, 
het verbreden van het netwerk binnen het CDJA en een brug vormen tussen jongeren en politiek 
zodat mijn vaardigheden, talenten en interesses tot bloei van het CDJA en ten behoeve van het 
algemeen belang ingezet kunnen worden. 
 
Gezien mijn ambities en geplande vervolgopleiding(en) is het voor mij van belang om deel uit te 
maken van het algemeen bestuur van het CDJA. Mijn energie en doelgerichtheid kan ik dan het 
beste ten dienste stellen aan iets waarmee ik de maatschappij verbeter en waarmee een 
bouwsteen leg voor de toekomstige jongerenpolitiek. Op het moment ben ik scholier aan het 
ROC Leeuwenborgh en volg ik de juridische opleiding. Ik ben voornemens om volgend jaar de 
studie ‘Bestuurskunde’ te starten aan de Haagse Hogeschool en uiteindelijk de studie 
‘Politicologie’ aan de Radboud Universiteit. Gezien mijn competenties en ambities sluiten deze 
uitstekend aan op uw profielschets en hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het CDJA.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruben Claus 
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19.D. Overijssel. 
 
Effectief AB’er – Laura Mak 
 
 
Beste mede-CDJA’er, 

Wie mij nog niet kent en mij op moet zoeken in het ledenbestand zal zien dat ik nog geen half jaar 

lid ben van het CDA en CDJA. Dit korte lidmaatschap betekend zeker niet dat het CDA en de 

politiek helemaal nieuw zijn voor mij. Met al meerdere generaties van actieve CDA’ers in de 

familie is de interesse in de politiek mij met de paplepel ingegoten. Een jaar geleden werd deze 

interesse dan ook groot genoeg om me actief te willen aansluiten bij een politieke partij. Na me 

een tijdje te hebben georiënteerd op verschillende politieke partijen kwam ik tot de conclusie 

dat de normen en waarden van het CD(J)A het best bij mij passen. Ik voel me inmiddels al meer 

dan thuis bij het CDA als politieke partij en al helemaal bij het CDJA. Het warme welkom dat ik 

bij het CDJA heb gehad maakt dat ik alleen maar spijt heb dat ik me hier niet veel eerder bij heb 

aangesloten. Daarom wil ik me graag actief inzetten voor de mooiste jongeren partij van 

Nederland en solliciteer ik hierbij voor de functie van Effectief AB’er Overijssel. 

Met mijn paar jaar werkervaring en deelname aan verschillende organisatorische commissies 

ken ik het verantwoordelijkheidsgevoel dat een bestuursfunctie met zich mee brengt. En deze 

verantwoordelijkheid zal ik ook nemen want als ik iets doe, doe ik het ook graag goed. Maar dat 

hoop ik niet alleen te doen, want ik ben er van overtuigd dat je alleen door samen te werken 

dingen kan bereiken die eerder onmogelijk leken. In mijn werk heb ik geleerd dat communicatie 

en begrip voor elkaar hierbij erg belangrijk zijn. Toch ben ik ook, als vrouw in een technische 

functie, niet bang om mijn mannetje te staan wanneer dat nodig is. Ik loop niet weg voor 

uitdagingen en schroom niet om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Deze 

kwaliteiten wil ik dan ook graag inzetten als Effectief AB’er Overijssel. 

Het inhoudelijk bezig zijn met vraagstukken met een grote variëteit aan onderwerpen en het 

samenwerken op verschillende niveaus is wat mij in deze functie het meest aanspreekt. Daarbij 

hoop ik vooral meer te leren van de politiek en het CDJA nog beter te leren kennen.  

Groeten, 

Laura Mak 
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Plaatsvervangend AB’er – Lars van Schooten 
 
 
Geacht leden, 
 
Middels deze weg wil ik mijn interesse kenbaar maken voor de vacante positie als 
plaatsvervangend algemeen bestuurslid namens de provincie Overijssel. Vanuit bovenstaande 
positie wil ik mij nog breder gaan inzetten voor onze prachtige vereniging. 
 
Laat ik mij allereerst kort voorstellen. Ik ben Lars van Schooten, negentien jaar en ik ben op dit 
moment derdejaarsstudent Bestuurskunde aan het Saxion Deventer. Binnen de opleiding heb ik 
het genoegen als voorzitter van de opleidingscommissie de belangen van mijn medestudenten 
te behartigen ten aanzien van de kwaliteitsborging van het onderwijs. Zodoende heb ik de 
afgelopen jaren al het een en ander mogen doen op het gebied van vertegenwoordiging en 
belangenbehartiging. Binnen de vereniging zou men mij kunnen kennen als bestuurslid, op dit 
moment waarnemend voorzitter, van het CDJA Twente. 
 
In tijden van een gefragmenteerd politiek speelveld en een samenleving die geconfronteerd met 
verschrikkelijke (gewelds)incidenten ben ik mij des te meer bewust geworden van het feit dat we 
terug moeten naar de basis: de normen en waarden. En juist deze normen en waarden staan hoog 
in het vaandel bij zowel het CDA als het CDJA. Deze constatering bevestigd voor mij des te meer 
het feit dat ik inmiddels anderhalf jaar geleden de juiste keuze maakte om mij aan te melden bij 
het CDJA. 
 
Het zal dan ook een enorme eer voor mij zijn om samen met de leden van het prachtige Overijssel 
onze jongerenstem te laten gelden binnen onze vereniging én daarbuiten. Een stem van een 
fatsoenlijk, respectvol en waardig Nederland waar we ons niet laten leiden door angst, 
verdeeldheid en geweld. Hopelijk geniet ik jullie vertrouwen om hier als plaatsvervangend 
algemeen bestuurslid vorm aan te geven. 
 
Hoogachtend,  
Lars van Schooten 
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19.E. Zeeland. 
 
Plaatsvervangend AB’er – Gijs van Wijk 
 

Betreft: Sollicitatie plaatsvervangend AB-lid namens Zeeland.  

Beste CDJA'ers,  

Bij dezen solliciteer ik voor de functie van plaatsvervangend AB-lid namens Zeeland. Om mij 
voor te stellen: ik ben Gijs van Wijk,17 jaar oud en woon in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. 
Momenteel zit ik in mijn eindexamenjaar van de HAVO, en volgend jaar ga ik ‘European Studies’ 
studeren in Den Haag. Al sinds jonge leeftijd ben ik politiek ge ïnteresseerd, wat ooit begon met 
een debat op de basisschool rondom Prinsjesdag. De jaren daarna is mijn politieke interesse 
alleen maar verder toegenomen.  

Ongeveer een jaar geleden ging ik op zoek naar een partij die goed aansloot bij mijn idealen. Ik 
heb de websites van verschillende partijen bekeken en het CDA trok mij het meeste aan omdat 
de partij sterk gelooft in het individu, maar waar het individu tekortschiet, vult de overheid de 
tekortkomingen aan. Om mijn keuze te bevestigen, wilde ik graag een kijkje nemen in de politiek. 
Hiervoor heb ik de CDA-gedeputeerde van Zeeland, Jo-Annes de Bat, benaderd om een dag mee 
te lopen. Mijn keuze werd hierdoor bevestigd en Jo-Annes raadde mij aan om me in te schrijven 
bij het CDJA, wat ik ook heb gedaan. Afgelopen Statenverkiezingen stond ik ook op de kieslijst 
van het CDA Zeeland. Tijdens deze campagne heb ik me vooral gericht op de jeugd en 
geprobeerd ze te overtuigen van het belang van stemmen. Zeker in mijn eigen gemeente haalde 
ik dan ook een mooi aantal stemmen.  

In de tijd dat ik lid ben van het CDJA heb ik aan verschillende activiteiten deelgenomen. Ik voelde 
me er gelijk thuis omdat ik op deze manier met gelijkgestemden goede gesprekken kon hebben, 
die je niet zomaar hebt met vrienden die andere interesses hebben. Ook bij het CDJA Zeeland 
voelde ik me gelijk thuis en ik wil me sterk maken voor deze mooie afdeling in het Algemeen 
Bestuur. Ik wil de Zeeuwse afdeling vertegenwoordigen en Zeeland een echte stem geven, door 
een aanspreekpunt te zijn voor alle leden. Samen met het effectief AB-lid namens de Zeeuwse 
afdeling wil ik verder bouwen aan het CDJA  

Met vriendelijke groet, Gijs van Wijk.  
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20. Sollicitaties Dagelijks Bestuur. 
 
20.A. Secretaris.  
 
Abel van der Sluis 

Selectiecommissie CDJA t.a.v. Lotte Schipper  

Buitenom 18 
2512 XA ‘s-Gravenhage  

Betreft: sollicitatie secretaris van het CDJA  

8 maart 2019, op het vertrouwde Intercity-traject tussen Leiden Centraal en Kapelle-
Biezelinge  

Geachte selectiecommissie, beste AB’ers, lieve CDJA’ers,  

Toen ik zo’n anderhalf jaar geleden solliciteerde om hoofdredacteur van Interruptie te worden, 
was ik zo eerlijk om in mijn motivatie mijn ambities te benoemen. Op korte termijn wilde ik me 
richten op Interruptie, op middellange termijn leek een afdeling besturen mij heel leuk om te doen 
en op de lange termijn zag ik ook het Dagelijks Bestuur als een optie.  

Als hoofdredacteur van Interruptie h eb ik een nieuwe lay-out verzorgd, de redactie uitgebreid 
en een lezersonderzoek uitgevoerd. Op het moment van schrijven is ook de eerste digitale editie 
bijna af. Ondertussen ben ik steeds meer gaan doen voor het CDA en het CDJA, waaronder het 
besturen van de CDJA afdeling in Leiden. In alle dingen die ik heb mogen doen binnen en buiten 
de politiek, heb ik geleerd om samen te werken in besturen, nauwkeurig en doordacht mijn taken 
uit te voeren en te luisteren naar andere meningen. Maar de grootste les die ik heb geleerd: een 
politieke carrière valt niet te plannen.  

Dat ik dan ook nu al solliciteer voor een functie in het Dagelijks Bestuur, had ik niet verwacht en 
al helemaal niet zo gepland. Echter, toen recent de situatie ontstond waarbij de functie van 
secretaris vervroegd vrijkwam en ik werd benaderd om deze post te gaan vervullen, heb ik er 
goed over nagedacht. De huidige secretaris, Tom Scheepstra, heeft in de afgelopen maanden 
goed werk verricht en dat wil ik graag voortzetten. Na gesprekken met veel leden uit alle hoeken 
van het land en de vereniging en veel positieve reacties te hebben gehad, besloot ik dan ook deze 
brief te schrijven.  

Ik denk dat ik geschikt ben voor de functie van secretaris. Als persoon ben ik enthousiast, 
betrokken en heb ik oog voor detail. Daarnaast ben ik op veel verschillende niveaus binnen de 
vereniging actief geweest, waardoor ik de vereniging goed ken. Als hoofdredacteur van 
Interruptie heb ik mijn schrijfvaardigheid verbeterd en ben ik met zorg omgegaan met interne 
communicatie. Ook heb ik als afdelingsbestuurder veel geslaagde activiteiten  

georganiseerd en als teamspeler in een bestuur gefunctioneerd. Tenslotte kon ik als lid van het 
Algemeen Bestuur nadenken over de (politieke) koers van onze vereniging. Door de tijd heen 
heb ik dan ook een steeds uitgebreider netwerk binnen de vereniging op kunnen bouwen en 
ideeën op kunnen doen over hoe we het CDJA nog mooier maken dan het al is.  
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Concreet wil ik me op drie dingen richten. Ten eerste wil ik, in samenwerking met het bestuurslid 
Politiek & Internationaal, verder aan de slag gaan met de doorstart die de CDJA-Raad 
momenteel maakt door ieder jaar een werkgroep te koppelen aan de Raad om een visiestuk te 
schrijven, wat op een jaarlijks terugkerend Raadscongres bediscussieerd wordt. Daarnaast wil 
ik, mede vanuit mijn lange ervaring met ons ledenblad, de digitalisering van Interruptie ook vanuit 
het DB verder op poten zetten, zonder de redactiecommissie daarbij in de weg te zitten. Het 
derde punt betreft niet enkel de portefeuille van de secretaris, maar is een algemeen punt waar 
ik mij binnen het DB voor in wil zetten. In de afgelopen periode is het CDJA veel bezig geweest 
met resoluties op het CDA-congres, opiniestukken in de media en campagne voeren. Die zaken 
zijn absoluut belangrijk en dit moeten we zeker voortzetten, maar ik wil als secretaris echt aan 
de slag binnen de vereniging en niet enkel zorg dragen voor notulen en statuten. De secretaris is 
in zekere zin de spil van de vereniging als het gaat om interne zaken en ik wil dan ook de 
verantwoordelijkheid nemen om het gehele DB en AB mee te nemen in vraagstukken over het 
interne deel van onze vereniging. Hoe we de vereniging inrichten, hoe we als leden en als 
bestuurders met elkaar omgaan en hoe alle afdelingen en leden tot bloei kunnen komen, verdient 
onverminderde aandacht.  

Van alle verschillende dingen die ik doe, vind ik CDJA-activiteiten nog altijd de leukste. Ik vind 
het prachtig om op congressen, werkgroepavonden, afdelingsbijeenkomsten en al die andere 
activiteiten te zien dat we een levendige club zijn van jonge mensen met hart voor de 
christendemocratie. Dat is niet vanzelfsprekend en daar mogen we dan ook trots op zijn. Wel 
vergt het tijd, moeite en toewijding om dit zo te houden. Daar wil ik me graag voor inzetten. 
Uiteraard ben ik graag bereid mijn sollicitatie toe te lichten in een gesprek.  

Met christendemocratische groet, Abel van de Sluis.  
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20.B. Penningmeester.  
 
Robin Niemeijer 
 
R.C. (Robin) Niemeijer 
Groningen  
 
CDJA 
Buitenom 18 
2512 XA, Den Haag 
 
Geachte leden van de sollicitatiecommissie, beste leden,  
 
‘’Er is geen vriend zo loyaal als een boek’’. Dit schreef Nobelprijswinner Ernest Hemingway in de 
jaren 50. Ik zie mijn leven als een boek, een boek waarin de regellijnen staan aangegeven en ik de 
pen in handen heb. Loyaliteit is een eigenschap die ik koester. In een samenleving waarin we 
steeds meer vluchtige contacten hebben en in toenemende mate het individu centraal staat. 
Daar ligt een rol voor loyaliteit aan en waardering hebben voor. En dat is voor mij in het bijzonder 
het CDJA.  
 
In de afgelopen jaren heb ik verschillende bestuursfuncties mogen vervullen binnen en buiten 
het CDJA. Binnen het CDJA Groningen heb ik eerst de post politiek mogen bekleden en op 
moment van schrijven het voorzitterschap. Daarnaast ben ik binnen de Hanzehogeschool 
vicevoorzitter van de medezeggenschapsraad en commissievoorzitter van Financieel 
Economische Zaken. In die rol sta ik regelmatig in contact met de stafdirecteur en controllers. 
Naast mijn studie accountancy heb ik in die rol de nodige praktijkervaring opgedaan.  
 
Het CDJA is een vereniging met ambitie, bevlogenheid en gezelligheid. Deze eigenschappen 
uiten zich niet in de prestaties maar in de mensen. Het CDJA dat zijn wij. Voor het optimaal 
functioneren van het CDJA moet een gezond financieel beleid aan de grondslag liggen. Zowel op 
korte als lange termijn. In het komende jaar blijft het CDJA financiële uitdagingen tegemoet 
gaan. Naast een gedegen financieel beleid ligt een uitdaging in het creëren van draagvlak onder 
de afdelingen. Dit is bij de afgelopen twee penningmeester Marc Dorst en Ard Warnink erg goed 
gelukt. Het is dan ook mijn doel om deze financiële lijn voort te zetten en hier de audit committee 
bij te betrekken. Transparantie staat hierin voorop. Onze financiële situatie hangt in sterke mate 
af van het zetelaantal van het CDA. Met de huidige ontwikkelingen binnen de coalitie en het 
verwachte zetelverlies bij provinciale statenverkiezingen zijn nieuwe verkiezingen niet 
ondenkbaar. Om die reden blijft het van belang om de huidige financiële lijn voort te zetten.  
 
Daarnaast verkeert het CDJA in een bijzondere positie. In mei doen vijf bestuursleden haar/zijn 
intrede in het bestuur. Ik zie naast mijn taken als penningmeester een brede rol in het bestuur. 
Vanuit ervaring en betrokkenheid zal ik mijn (politieke) mening binnenkamers niet onder stoelen 
of banken steken.  
 
Ik hoop jullie via deze motivatiebrief en dit CV voldoende te hebben geïnformeerd. 
Vanzelfsprekend licht ik deze motivatie mondeling graag verder toe.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Robin Niemeijer   
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20.C. Communicatie & Campagne.  
 
Pauline Maat 
 
Onderwerp: Motivatiebrief functie Dagelijks Bestuurslid Communicatie & Campagne 
 
 
Beste Lotte,  
 
Hierbij wil ik mijn interesse in de functie van Dagelijks Bestuurslid Communicatie & Campagne 
aan jullie bekendmaken. Om dit te onderbouwen is mij gevraagd om mijn motivatie op papier te 
zetten, wat ik natuurlijk met alle liefde wil doen. 
 
Terwijl ik dit aan het typen ben draag ik mijn CDJA-trui en ligt mijn CDJA-pen trouw naast mij. 
Je kan wel stellen dat ik in korte tijd aardig ‘fan’ ben geworden van de vereniging. Zo’n dik jaar 
geleden werd ik lid van zowel het CDA Haarlemmermeer (de gemeente waar ik woon) en het 
CDJA. De ambitie om naar activiteiten toe te gaan was er, maar door de 
herverdelingsverkiezingen kwam dit steeds niet goed uit. Toen het najaarscongres werd 
aangekondigd en dit precies in het weekend viel na de verkiezingen, hoefde ik ook niet lang te 
twijfelen. 
 
Best spannend, zo in je eentje naar een congres waar je niemand kent. Ik kan je vertellen dat 
achteraf de spanning nergens voor nodig was. Het CDJA is een ontzettend gastvrije vereniging 
en ik had meteen met veel mensen een praatje. Dit maakt dan ook dat ik mij hier thuis voel en mij 
met veel energie wil inzetten voor de vereniging  
 
En via deze introductie kom ik dus aan bij de functie voor dagelijks bestuurslid Communicatie & 
Campagne. De wens om actiever te worden binnen het CDJA en mijn enthousiasme en energie 
daarin te gooien is groot. Om mij te kunnen inzetten in een functie waar mijn passie ligt en door 
te gaan het CDJA op te kaart te zetten.  
 
De uitslagen van de provinciale verkiezingen waren teleurstellend. En juist daarom denk ik dat 
het belangrijk is om door te gaan. Om te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Dat we 
door samen te werken tot een mooier geheel komen en dat we respect hebben voor elkaar. Dat 
is een CDJA dat ik wil doorgeven en waar ik mij voor wil inzetten. 
 
Ik hoop dat mijn motivatie middels deze brief helder is. Het lijkt mij onwijs leuk om onderdeel 
van dit bestuur te mogen worden en hier ook echt mijn volle steentje aan te kunnen bijdragen. Ik 
hoop dat jullie dit vertrouwen ook in mij hebben. Schroom niet om eventuele vragen verder te 
stellen, ik zal ze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Maat 
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