Beste JS’ers
Afgelopen jaar ben ik lid geworden van de Jonge Socialisten in Amsterdam. Dit jaar heb ik als
ontzettend leerzaam en gezellig ervaren. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet en tijdens
activiteiten en politieke cafés nieuwe vaardigheden geleerd kennis opgedaan van tal van
onderwerpen bijvoorbeeld tijdens de actie Raam zkt. Baan. en tijdens het congres in
Amsterdam. Daarbij voelde ik me bij de Jonge Socialisten meteen thuis. Ik wil erg graag voor
zorgen dat het aankomende jaar bij de JS Amsterdam ook fantastisch wordt. Daarom
solliciteer ik voor de functie Sociale Activiteiten.
Bij de JS heb ik mijn interesse en kennis voor politieke en politieke onderwerpen kunnen
ontwikkelen. Aankomend jaar wil ik ervoor zorgen dat meer jongeren ook deze kans krijgen.
Bestaande leden wil ik hiervoor zoveel mogelijk kansen bieden, maar ik wil er ook voor
zorgen dat meer jongeren in Amsterdam kennis maken met de JS. Ik vind het belangrijk dat
jongeren zich bewust zijn van de mogelijkheden die zij hebben om invloed uit te oefenen op
de wereld op hen heen. Zoals duidelijk is geworden uit onder meer de
Maagdenhuisbezetting bij de UvA en bij demonstraties van Young & United, waar de JS deel
aan nam, is er voor jongeren nog veel te verbeteren. Door jongeren kennis te laten maken
met de JS, en ze activiteiten aan te bieden waarbij ze meer leren over politiek, kunnen zij
een verschil gaan maken.
De kennis en vaardigheden die nodig zijn tijdens een bestuursjaar heb ik grotendeels
opgedaan tijdens mijn actieve deelname bij mijn studievereniging. Ik heb de afgelopen jaren
daar in meerdere commissies plaatsgenomen. In de sociale activiteitencommissie heb ik,
onder leiding van Eva Kristel (bestuurslid JS Amsterdam 2015-2016), geholpen met het
organiseren en in goede banen leiden van verschillende activiteiten. Hieronder vallen onder
andere het organiseren van een ledenweekend en feesten. Daarbij heb ik dit jaar als
eindredacteur gewerkt bij het verenigingsblad. Hierbij waren mijn taken voornamelijk ervoor
zorgen dat er kwalitatief goede stukken in het blad verschenen, met relevante onderwerpen
en interessante interviews voor leden. De kennis die ik bij mijn studievereniging heb
opgedaan wil ik aankomend jaar graag gebruiken om mij in te zetten voor de JS Amsterdam.
In het jaar 2016-2017 hoop ik veel verschillende activiteiten te mogen organiseren voor
leden. Ik verheug me erop om onder andere de introductieactiviteiten en borrels te gaan
organiseren, maar ik kijk er ook naar uit om nieuwe activiteiten neer te zetten. Daarom
solliciteer ik voor de functie van Sociale Activiteiten bij de JS Amsterdam.
Met vriendelijke groet,
Katja van der Wal

