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Voorwoord. 
 
Beste CDJA’ers, 
 
Hoe graag we dit congres ook fysiek hadden willen organiseren, hebben we begin 
oktober besloten dit niet te doen. We verwachtten toen dat er strengere maatregelen 
aan zaten te komen waardoor het fysieke congres in gevaar zou komen, waardoor we 
hebben geannuleerd toen het nog kon. Achteraf is dat de juiste keuze gebleken, hoe 
moeilijk dat ook was. 2020 is een jaar zonder fysieke CDJA- én CDA-congressen, 
zonder spetterende campagneaftrap en zonder de hoeveelheid activiteiten die jullie 
door heel het land gewend zijn. Laten we hopen op betere tijden in 2021. 
 
Desalniettemin is er in de afgelopen tijd een hoop werk gezet. Wij hebben met zijn 
allen voor elkaar gekregen dat er vijf CDJA’ers in de top 30 van de CDA-kandidatenlijst 
staan en het verkiezingsprogramma van onze moederpartij biedt een hoopvol 
perspectief voor jongeren. We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk input voor het 
programma te leveren en zijn trots dat we hier veel van terug zien. Ook de komende 
maanden gaan we zij aan zij met het CDA de campagne in, om te knallen richting 17 
maart 2021. 
 
Daarbij is iedereen nodig. In jouw dorp, stad of provincie kun jij het verschil maken door 
berichten te delen, flyers te verspreiden en kiezers te overtuigen om op het CDA te 
stemmen. Dit is het moment om te laten zien hoeveel enthousiaste en talentvolle 
jongeren het CDA telt, in de hoop dat nog veel meer van dit soort jongeren zich bij 
onze vereniging voegt. Ik moedig daarom iedereen aan om te laten zien wat voor 
bruisende club het CDJA is en hoe wij de belangen van jongeren vertegenwoordigen in 
het CDA. Ik heb zin in de campagne!  
 
Groet,  
 
Hielke Onnink. 
Voorzitter CDJA 
  



Dagorde. 
 
Dagvoorzitter: Harmen Krul. 
 
13.00-14.00   Algemene Ledenvergadering. 

1. Welkom door dagvoorzitter. 
2. Huishoudelijke mededelingen. 
3. Vaststellen van de agenda. 
4. Instellen van de stemcommissie. 
5. Mededelingen en ingekomen stukken. 
6. Vaststellen notulen voorjaarscongres 2020 (bijlage 1). 
7. Vaststellen jaarplan 2021 (bijlage 2). 
8. Vaststellen begroting 2021 (bijlage 3). 
9. Presentatie concept-rapport reorganisatiecommissie (bijlage 4). 
10. Verkiezingen Algemeen Bestuur. 
 A. Flevoland 
 B. Vrijgekozen 
11. Verkiezingen Dagelijks Bestuur. 
 A. Secretaris 
 B. Politiek & Internationaal. 
 C. Persvoorlichting & Politieke Campagne. 
 D. Ledenwerving & Activiteiten 
12. Verkiezingen CDJA Raad. 
13. Verkiezingen auditcommissie. 

14.15-15.15  Deelsessies. 
   A. Met het CDJA richting de Tweede Kamerverkiezingen 
   B. Invloed van corona op geopolitiek met Kimberley Kruijver 
   C. Vrouwelijk leiderschap met Roos Brekelmans 
15.30-16.30  Vervolg Algemene Ledenvergadering. 
   14. Voorstellen jongerenkandidaten Tweede Kamerverkiezingen. 
   15. Afscheid AB’ers en DB’ers. 
   16. Uitslagen verkiezingen. 
   17. Sluiting ALV. 
  



10. Verkiezingen Algemeen Bestuur. 
 
A. Flevoland 
 
Effectief AB’er – Ryanna de Boer 
 
Dronten, 21 oktober 2020 
 
Betreft: Sollicitatiebrief Algemeen Bestuurslid 
 
Geachte Abel van de Sluis, 
 
Naar aanleiding van het voorstel van Stefan Ruiter, huidig Algemeen Bestuurslid 
(Hierna: AB-lid), solliciteer ik hierbij naar de overname als AB-lid van Stefan Ruiter. 
Nadat Stefan mij kort heeft uitgelegd wat het inhoud om lid te zijn van het Algemeen 
Bestuur, ben ik nieuwsgierig en gemotiveerd geworden. Daarom wil ik u graag in deze 
sollicitatiebrief overtuigen waarom ik geschikt ben als nieuw AB-lid. 
 
Sinds een jaar ben ik actief lid van het CDJA. Graag participeer ik regelmatig aan events 
van het CDJA en ben ik structureel aanwezig bij de werkgroepavonden van de 
werkgroep Duurzaamheid, Natuur en Landbouw. Daarnaast ben ik recent actief 
geworden binnen het bestuur van CDJA Flevoland. Doordat ik mij op deze manier 
actief bezig houd met het CDJA, weet ik mijzelf voortdurend uit te dagen binnen het 
CDJA. Ook leer ik op deze manier het CDJA (inhoudelijk) steeds beter kennen. Dit doe 
ik met plezier en daarnaast sluit het ook aan bij mijn achtergrond. 
 
Zelf studeer ik Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness aan de Aeres Hogeschool te Dronten. 
Dit betekent dat ik bedrijfskundig en agrarisch ben ingesteld. Hiermee kan ik het CDJA 
ook goed aanvullen. Gedreven, communicatief en organisatorisch zijn kenmerken die 
mij omschrijven. Graag maak ik nieuwe contacten en daar krijg ik ook energie van. Door 
mijn studie heb ik ook ervaring richting ondernemerschap, organisatie en communicatie. 
Daar aan toe te voegen, beschik ik over agrarische kennis en wil ik altijd meer leren. 
Nieuwe uitdagingen zoek ik graag op en daarom dat ik nu deze sollicitatiebrief schrijf. 
 
Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn karakteristieken en vaardigheden een bijdrage 
kan leveren aan het Algemeen Bestuur.  Mogelijk geeft deze sollicitatiebrief ook een 
duidelijk beeld over wie ik ben. Graag maak ik nader kennis in een persoonlijk (online) 
gesprek indien gewenst. 
 
Graag zie ik uw reactie tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ryanna de Boer 
  



B. Vrijgekozen 
 
Limmy Yusuf 

Den Haag, 26 september 2020 
 
Beste leden van het algemeen bestuur,  
 
De functie van vrijgekozen algemeen bestuurslid is mij op het lijf geschreven omdat, ik 
hart heb voor het christendemocratische gedachtegoed en dit in combinatie met mijn 
eerder opgedane bestuurservaring en mijn ideologieën wil inzetten voor het CDJA-
bestuur.   
 
In mijn dagelijkse leven ben ik tweedejaars rechtenstudent aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. De keuze om een rechtenstudie te volgen was eigenlijk vanzelfsprekend 
gezien het feit ik de opleidingen MBO juridisch medewerker en HBO-rechten heb 
gedaan. Als jong meisje wilde ik advocaat worden. Maar nu weet ik dat dat dieper ligt 
dan alleen strak pak en discussiëren in de rechtbank Mijn passie voor wet en 
regelgeving komt mede doordat ik vind dat het juridische en politieke stelsel in 
Nederland best goed geregeld is. Wij zijn bevoorrecht.  Naast het studeren probeer ik 
mij zoveel mogelijk in te zetten voor de maatschappij. Ik ben al een aantal jaar Haagse 
Jongerenambassadeur. In deze functie probeer ik samen met een aantal andere 
jongeren de belangen te behartigen van jonge Hagenaren. Anderzijds proberen we een 
brug te vormen tussen de lokale overheid en de jongeren. Sinds een paar maanden heb 
ik ook mijn eigen jongerenparticipatieproject op Scheveningen, mijn woonplaats. In 
opdracht van de gemeente Den Haag en het stadsdeelkantoor Scheveningen begeleid 
ik samen met mijn collega jonge enthousiaste Scheveningse Jongerenambassadeurs. 
Naast al het ‘’Jongerenwerk” voor de gemeente heb ik ook een wat formelere 
nevenfunctie als bestuurslid voor Stichting Leergeld Den Haag. Dit is een stichting die 
de belangen behartigt van kinderen die uit een minimagezin komen. Dit doen zij door te 
faciliteren op het gebied van onderwijs, cultuur en sport.  
 
Mijn persoonlijke verhaal met het CDA komt eigenlijk voort uit het feit dat ik al langere 
tijd opzoek was naar een politieke partij waarbij ik mij kon aansluiten. Ik wilde meer dan 
alleen actief zijn in de stad en ambieerde een klein beetje naar een groter podium en 
wat meer invloed op de politieke agenda. Na verschillende testjes te hebben gedaan, 
filmpjes te hebben gekeken en standpunten te hebben gelezen kwam ik tot de 
conclusie dat er geen perfecte partij bestaat. Want als ik eerlijk ben, ben ik het niet 
altijd eens met alles wat het CDA naar buiten brengt. Bij het kijken naar een politieke 
partij om bij aan te sluiten of om op te stemmen, zal je moet kijken naar de 
uitgangspunten in zijn algemeenheid, de vertegenwoordigers en of je met – in 
combinatie van die twee – een binding hebt. Daarnaast is het van belang dat je niet 
alleen kijkt naar wat zij op landelijke niveau doen maar, ook op lokaal niveau. Zodoende 
kwam ik terecht bij het CDA. Een integer en warme partij. Een partij waarbij ik – 
ondanks het niet altijd met alle standpunten eens te zijn – met trots kan zeggen hier 
ben ik lid van. Een partij die gelooft dat verbinding niets te maken heeft met 
gemeenschappelijke externe factoren.  



Als bestuurslid van het CDJA wil ik met bovengenoemde in mijn achterhoofd het CDJA 
vertegenwoordigen. Ik hoop dat mijn inzichten en ideologieën van waardevolle bijdrage 
kunnen zijn voor het bestuur.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Limmy Yusuf  

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



11. Verkiezingen Dagelijks Bestuur. 
 
A. Secretaris 
 
Stefan Ruiter 
 
Betreft: sollicitatie Secretaris CDJA. 

Leiden, 21 september 2020 

 

Beste Hielke, geachte selectiecommissie, 
 
Hoewel het alweer bijna vier jaar geleden is, herinner ik het mij nog als de dag van 
gisteren. Op een zonnige vrijdagmiddag in oktober 2016 pakte ik, na het laatste uur 
Economie, vanaf station Dronten de trein naar Den Haag om deel te gaan nemen aan 
het introductieweekend van het CDJA. Stijf van de zenuwen zat ik in de trein, ik had 
namelijk geen flauw benul wat voor een mensen ik zou aantreffen, daar diep in de verre 
Randstad. Enkele maanden daarvoor had ik mij ingeschreven als lid van het CDJA en 
het CDA. Het introductieweekend werd, niet in de laatste plaats vanwege alle gezellige 
mensen, een groot succes en de keuze om actief te worden bij het CDJA is er een waar 
ik tot op de dag van vandaag totaal geen spijt van heb. De afgelopen vier jaar heb ik de 
vereniging van ontzettend veel kanten mogen leren kennen. Zo heb ik talloze 
activiteiten en congressen bezocht als ‘gewoon’ lid, mocht ik plaats nemen in het 
Algemeen Bestuur namens mijn geboorteprovincie Flevoland en was ik voorzitter van 
de CDJA-afdeling in mijn studentenstad Leiden. In al die hoedanigheden kwam ik 
telkens weer tot de conclusie dat het CDJA staat en leeft. Samen maken de leden, met 
hun verschillende achtergronden, maar met passie voor de christendemocratie als 
gemene deler, het CDJA tot een bloeiende vereniging. Het lijkt mij daarom ontzettend 
leuk om als Secretaris in het Dagelijks Bestuur daar mijn steentje aan bij te kunnen 
dragen.     
 
Als Secretaris ben je bovenal de hoeder van de statuten. Ik ben mij bewust van de 
verantwoordelijkheid die bij deze taak komt kijken en ik hoop dat mijn opgedane 
ervaring als lid van het Algemeen Bestuur en afdelingsbestuurder hierbij van pas komt. 
In deze functies ben ik namelijk ook al veel in aanraking gekomen met procedures die 
zorgvuldig nagevolgd dienen te worden. Ook behoort het notuleren tot een van de 
zichtbaarste taken van de Secretaris. Dat is iets waar ik niet per se veel ervaring mee 
heb, maar ik hoop het snel onder de knie te krijgen. Gezien ik nu tijdens mijn minor veel 
in aanraking kom met middeleeuwse literatuur, ga ik er vanuit dat het met het 
meeschrijven van de bij tijd en wijle bloemrijke uitspraken van de CDJA-leden ook wel 
goed moet komen. Verder wordt een belangrijke taak voor de nieuwe Secretaris om het 
lopende reorganisatieproces tot een goed einde te brengen. De reorganisatiecommissie 
is de afgelopen tijd druk bezig geweest en we zijn allemaal benieuwd met welke 
bevindingen ze zullen komen. Ook persoonlijk heb ik de afgelopen tijd met veel leden 
gesproken over onze vereniging en dat heeft mij doen beseffen dat de wensen over 
hoe het CDJA nog beter kan heel divers zijn. Het reorganisatieproces is dus een 
dynamische klus die op een goede manier afgerond dient te worden. Zodra de 



bevindingen er zijn, ga ik graag als Secretaris de uitdaging aan om de voorgestelde 
veranderingen door te voeren. Ook denk ik dat het als Secretaris erg belangrijk is om 
goed in contact te blijven met de Secretarissen van de afdelingen in het land. De lokale 
afdelingen vormen immers de kurk waar onze vereniging op drijft. Daarom zou ik graag 
doorgaan met het organiseren van een jaarlijkse landelijke secretarisdag. Daarnaast 
begreep ik dat de huidige Secretaris stappen heeft gezet in de digitalisering van het 
archief van het CDJA, maar dat dit werk nog lang niet af is. Daarom lijkt het mij een 
mooie taak om als Secretaris ook het archief van voor 2012 te digitaliseren. 
 
Tot slot wil ik in deze brief ook nog antwoord geven op die ene vraag die altijd weer 
terugkomt binnen het CDJA, namelijk wat mij een echte christendemocraat maakt. Laat 
ik vooropstellen dat ik het belangrijk vind dat we vanuit het midden, en dus tegen de 
polarisatie in, gedegen en eerlijke antwoorden weten te vinden op de grote vragen van 
onze tijd. Maar ook vind ik het belangrijk dat je zelf als individu niet alleen 
verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, maar ook voor de samenleving waar je 
deel van uitmaakt. Je wordt immers meer jezelf in contact met een ander. Daarnaast zit, 
als boerenzoon, het rentmeesterschap mij in de genen. Boeren zijn immers de ultieme 
rentmeesters, door ieder jaar weer groenbemester in te zaaien na de oogst zorgen ze er 
voor dat de vruchten van het land ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijven. 
Al word ik zelf misschien geen boer, die traditie waarin rentmeesterschap hoog in het 
vaandel staat draag ik graag voort.    
 
Dit alles gezegd hebbende, hoop ik de kans te krijgen om mijn motivatie toe te lichten 
in een gesprek. Ook mogen leden mij, na een eventuele voordracht, altijd bellen of 
appen (06-42429032) met vragen over mijn brief en/of motivatie.  
 
In afwachting verblijf ik, 
 
Stefan Ruiter. 
 
  



B. Politiek & Internationaal 
 
Niels Honkoop 
 
Geachte heer Onnink, geachte selectiecommissie, waarde leden, 
 
Het afgelopen jaar heb ik met veel genoegen met u en het bestuur mogen 
samenwerken aan een sterk verkiezingsprogramma, hebben we in crisistijd gewerkt aan 
een modus om onze politieke werkzaamheden te verrichten en zijn we samen met 
leden begonnen aan een start van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 
maart 2021.  
 
Gegeven de omstandigheden anno 2020 ben ik van mening dat continuïteit op mijn 
functie momenteel wenselijk is. Mijn portefeuilles zijn in grote mate vervlochten met de 
politieke profilering die de komende periode goed uit de verf moet komen. Ook de 
politieke werkzaamheden met leden, werkgroepen en commissies zijn momenteel 
anders dan normaal.  
 
Mede om deze redenen wil ik u graag te kennen geven dat ik mijzelf voor nog een half 
jaar beschikbaar stel voor de functie van Dagelijks Bestuurslid Politiek & Internationaal. 
Daarbij heb ik de wens om samen met u het CDJA met glans door de campagneperiode 
- en hopelijk ook de coronacrisis - te geleiden. 
 
Graag ga ik nader in op mijn sollicitatie tijdens een gesprek met de selectiecommissie. 
 
Overigens ben ik van mening dat artikel 1 van de Duitse Grondwet veel mooier en 
belangrijker is dan artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. 
 
Hopende van u te vernemen verblijf ik, 
 
Hartelijke groet, 
 
Niels Honkoop. 
  



C. Persvoorlichting & Politieke Campagne. 
 
Jeltje Straatman 
 
Bladel, 22 september 2020 
 
Betreft: Dagelijks bestuurslid Persvoorlichting & Politieke Campagne CDJA 
 
Beste selectiecommissie, beste CDJA-vrienden, 
 
Bij mijn sollicitatie een jaar geleden haalde ik een zinsnede aan uit de HJ-Schoo-lezing 
van Wopke Hoekstra, waarin hij Spinoza citeerde: “Het doel van de staat is de vrijheid”. 
Dat deze woorden in de huidige 1,5-metersamenleving zo’n lading zouden hebben, had 
niemand kunnen voorzien. De coronapandemie heeft de vanzelfsprekendheden van 
deze tijd op de proef gesteld. Misschien meer dan ooit beseffen we de kracht van 
solidariteit en waarderen we het belang van vrijheid in een open samenleving. Laat dat 
een lichtpunt zijn in deze donkere dagen. 
 
Tegelijkertijd legt corona in recordtempo de onzekerheden van deze tijd bloot. Meer 
dan gemiddeld worden jongeren met een flexbaan geraakt door de lockdown en de 
economische tegenspoed. De jeugdwerkloosheid stijgt, terwijl jongeren tegelijkertijd 
kampen met een zware schuldenlast en geconfronteerd worden met een op hol 
geslagen woningmarkt. Dit voedt onzekerheid en spanning. Maar waar onzekerheden 
leiden tot polarisatie, is het aan de christendemocratie de taak op zoek te gaan naar de 
verbinding. In de wetenschap dat een mens pas volledig tot zijn recht komt in relatie tot 
een ander. Ondanks de crisistijd zal het CDJA dan ook campagne voeren met 
vertrouwen in de toekomst. Overtuigd van het feit dat de uitdagingen van vandaag, 
kansen opleveren voor morgen.  
 
En met die campagne zijn we al ambitieus van start gegaan. Een reeks 
campagnevideo’s, waarin gesprekken worden gevoerd met leden, politici, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties staat gepland of is zelfs al gefilmd. Allen met hetzelfde 
doel om jongerenthema’s hoog op de agenda te krijgen richting TK2021. Een creatief 
en enthousiast team staat klaar om de campagne verder uit te bouwen. Daarbij vind ik 
het ook belangrijk dat we laten zien dat het CDJA een diverse club mensen is, die als 
brede volkspartij plaats biedt aan iedereen die de christendemocratie een warm hart 
toedraagt.  
 
Als groot voeballiefhebber ken ik de uitdrukking “niemand is onvervangbaar” als geen 
ander. Een transfer van de oude aanvoerder wordt moeiteloos opgevangen door een 
medespeler. En toch vraag ik aan jullie: laat me nog een halfjaar de aanvoerder zijn van 
dit campagne-elftal. Het komt de continuïteit van de vereniging ten goede, en zorgt 
ervoor dat we vol gas door kunnen gaan in de goede richting die we reeds zijn 
ingeslagen. Halverwege een campagne moeten afhaken is als de gele trui in de laatste 
tijdrit verliezen.  
 
Ik leef bij het adigium: “als je ergens aan begint, dan moet je het ook goed afmaken”. Ik 
heb ontzettend veel zin om het komend halfjaar te strijden voor meer 



starterswoningen, minder leenstelsel en minder flexarbeid. Om Nederland te overtuigen 
van de christendemocratie en de kracht van #TeamCDA. Laten we met z’n allen de 
peilingen verslaan! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jeltje Straatman 
 
 
 
 
 
  



D. Ledenwerving & Activiteiten 
 
Veerle Bens 
 
‘s-Hertogenbosch, 25 september 2020 
 
Betreft: sollicitatie Bestuurslid Ledenwerving & Activiteiten 
 
Beste selectiecommissie, 
 
Bij dezen wil ik mijn kandidaat stellen als bestuurslid Ledenwerving & activiteiten. Maar 
ik zal allereerst even voorstellen. Ik ben Veerle Bens, 24 jaar en woonachtig in ‘s-
Hertogenbosch. Ik ben nu werkzaam als medewerker lokale belastingen bij Involon en 
in de afrondende fase van mijn bachelor. Sinds vorig jaar maart ben ik lid geworden van 
het CDA en CDJA. Na mijn aanmelding zijn er in een treinvaart veel functies en 
uitdagingen op mijn pad gekomen. Toen ik had aangegeven dat ik graag actief wilde 
worden en heb ik gesprek gehad met Bart Claassen. Vrij snel daarna had hij gevraagd of 
ik HRM secretaris wilde worden van CDA Brabant en heb ik deze functie graag in 
ontvangst genomen. Door omstandigheden heb ik deze functie naast me neer moeten 
leggen. Daarna kon ik het toch niet loslaten en heb ik me vastgebeten in een nieuwe 
uitdaging, een begin maken van het opzetten van een officiële afdeling in de gemeente 
Altena. Aangezien ik in korte tijd vaak ben verhuisd en het penningmeesterschap 
binnen CDJA Brabant op me heb genomen, heb ik het lokale voor nu achter me 
gelaten.  
 
Door de werkzaamheden die afgelopen anderhalf jaar op mijn pad zijn gekomen, heb ik 
veel ervaringen opgedaan en ben ik erachter gekomen dat ik het organiseren van 
activiteiten en de communicatie met leden ambieer. Aangezien we nu in andere tijden 
zijn beland, hebben we nieuwe manieren moeten zoeken om elkaar te ontmoeten en 
activiteiten te organiseren. Ik zou graag de lijn die we de afgelopen tijd hebben gevolgd 
willen doorzetten, maar daarnaast wil ik graag, als ik word verkozen als bestuurslid, 
steeds op zoek gaan naar nieuwe manieren van ledenwerving en activiteiten. Het is 
namelijk naar mijn mening belangrijk dat we met elkaar in contact blijven. Dat heb ik 
zelf namelijk ervaren. Door middel van contact met elkaar kun je veel beter 
overbrengen wat jouw passie is en kun je elkaar veel versterken in waar je voor staat. Ik 
wil graag nieuwe leden laten zien wat voor mooie vereniging wij zijn, welke 
mogelijkheden op je pad komen en hoeveel leuke mensen met dezelfde passie er zijn, 
zoals ik beschreven heb in de gezichten achter het CDJA. Je bent nooit te jong om 
politiek actief te worden. 
 
Ik hoop dat ik, middels deze motivatie, een mogelijkheid krijg om een verschil te kunnen 
maken binnen het CDJA op het landelijk niveau.  
 
Ik hoor graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Veerle Bens 



12. Verkiezingen CDJA Raad. 
 
Goord van Merode 
 
Beste Abel, 
 
Ik wil graag solliciteren op de functie als vice-voorzitter van de CDJA-raad. 
Dit omdat ik met inhoudelijke kennis, en als slecht borrelmens een 
bijdrage wil leveren. 
Ik zal een CV toevoegen. 
Groeten, 
 
Goord 
  



Joost Hadida 
 
Geachte meneer van de Sluis, beste Abel,  
 
Het was alsof ik in de spiegel keek toen ik de vacature las!  
Ik grijp dus mijn kans!  
 
Mijn naam is Joost Hadida en via deze brief wil ik mij met plezier aanmelden als 
kandidaat voor het vicevoorzitterschap van de CDJA-Raad. Hieronder geef ik je een 
kijkje in wie de persoon Joost is.  
 
In 2018 ben ik begonnen met de studie Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool 
Utrecht. Op dit moment zit ik in het begin van mijn derde jaar, waarin ik net een 
onderzoeksstage bij de Koninklijke Landmacht heb afgerond. Verder ben ik actief in de 
Rooms-Katholieke Kerk als algemeen bestuurslid van ‘Jong Aartsbisdom’. Daarnaast 
doe ik veel voor de Amersfoortse Reddingsbrigade. Naast de vele trainingen en 
evenementen, coördineer ik, samen met nog drie anderen, de Sinterklaasintochten van 
deze mooie stad. Voor het CDA in Amersfoort ben ik nu bezig om onze focus op 
jongeren meer body te geven.  
 
Voor mijn overige werk- en bestuurlijke ervaring, verwijs ik je graag door naar het 
bijgevoegde Curriculum Vitae.  
 
De redenen om mij kandidaat te willen stellen als vicevoorzitter voor de CDJA zijn vrij 
divers. Allereerst kan ik mij bijzonder goed vinden in de omschrijving van de vacature 
(anders had ik natuurlijk ook niet deze brief geschreven!) Verder komt leidinggeven veel 
terug in mijn opleiding en werk. Leidinggeven is uiteraard meer dan delegeren en 
aansturen en daar heb ik de afgelopen jaren veel over mogen leren. Daarbij hoort ook 
dat je altijd zoekt naar verbeteringen en aanpassingen die de organisatie of het proces 
effectiever maken. Het is daarom ook ontzettend fascinerend om samen met anderen 
tot een creatieve en passende oplossing te komen.  
 
Zoals je merkt aan de tijd waarop deze brief bij jou binnenkomt, is het halen van 
deadlines voor mij geen probleem (in mijn verdediging; ik wist tot voor kort niet van het 
bestaan van deze vacature). Verder vind ik het boeiend om met mensen te praten en 
hen te leren kennen. Vooral in deze tijd van afstand houden, is dat een ingewikkelde, 
maar een zeer geweldige uitdaging.  
 
Ik ben dan ook heel erg gemotiveerd de kernwaarden en standpunten van het CD(J)A 
in de Raad te zien ontwikkelen en in de functie van vicevoorzitter te stimuleren. Ik houd 
van een goed debat en soms is dat ook hard tegen hard, maar vaak kun je met een 
goed geplaatst stukje humor iedereen weer snel to the point brengen.  
 
Van harte hoop ik dat deze brief je al een beeld heeft gegeven van de persoon Joost. 
Graag licht ik één en ander toe in een gesprek. Ik zie er naar uit!  
 
Met vriendelijke groet,  
Joost Hadida 



13. Verkiezingen auditcommissie. 
 
Robin Niemeijer 
 
Beste leden van het CDJA,  
 
Via deze weg solliciteer ik voor de auditcommissie van het CDJA. Ik heb een jaar 
penningmeester mogen zijn van onze mooie vereniging. Op dit moment zit ik in de 
afrondende fase van mijn studie accountancy en daarnaast ben ik werkzaam bij een 
accountantskantoor. Ik wil graag via de auditcommissie mijn steentje blijven bijdragen 
aan het CDJA.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Robin Niemeijer  
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

Opmaak: Abel van de Sluis


