Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,
Nog niet zo lang geleden, vlak voor de landelijke verkiezingen in maart 2017, ben ik lid
geworden van de Partij van de Arbeid en de Jonge Socialisten. Voor mij voelde het lid
worden van een politieke partij als een belangrijke keuze die weleens veel richting aan mijn
verdere leven zou kunnen gaan geven. Ik ben een trouwe hond en heb dan ook heel bewust
lang gewacht met het lid worden van een politieke partij, omdat ik echt zeker wilde weten
waar ik voor zou gaan. Uiteindelijk is het de PvdA geworden en daarmee ook de Jonge
Socialisten van de afdeling Amsterdam. Doordat ik lang gewacht heb met het lid worden van
een politieke partij, heb ik ook het actief inzetten voor de politiek uitgesteld terwijl ik dat
wel graag wilde. Ik zie het plaatsnemen in het bestuur van 2017-2018 van de Jonge
Socialisten afdeling Amsterdam daarom als een mooie kans om mij actief in te gaan zetten
voor mijn medemens en de Partij van de Arbeid in het bijzonder. Hierbij wil ik dan ook
solliciteren als penningmeester van de Jonge Socialisten afdeling Amsterdam.
Als penningmeester moet je het geld dat er is goed bewaken en verstandige keuzes
maken als het gaat om het besteden van het geld. Zeker nu de PvdA een moeilijke periode
doormaakt en er minder geld te besteden is, is het extra belangrijk zorgvuldig af te wegen
wat je wel en niet doet met het weinige geld dat er is. Ik kan mij dan ook voorstellen dat er
moeilijke keuzes op mijn pad zullen komen. Om een voorbeeld te geven: de keuze tussen
een sociale activiteit die gericht is op het binden van leden of een campagne. Ik zou kiezen
voor het tweede. Het is super belangrijk dat de PvdA weer gaat groeien in aanhang, maar
dat gaat niet zonder dat er een goed verhaal wordt neergezet waar mensen warm voor
lopen. Pas als mensen weer geraakt worden door het verhaal dat de PvdA en de Jonge
Socialisten uitdragen, kunnen we weer mensen gaan binden.
Verder wil ik, zeker gezien het feit er minder geld binnen de PvdA beschikbaar is, op
zoek gaan naar andere mogelijkheden om extra geld binnen te halen. Dit wil ik onder andere
doen door te kijken naar overheidssubsidies waar de Jonge Socialisten mogelijk gebruik van
kunnen maken. Hierbij zal ik wel altijd het Landelijk Bestuur van de Jonge Socialisten op de
hoogte stellen van mijn plannen.
Gezien mijn persoonlijkheid en karakter denk ik dat ik de juiste persoon ben voor de
functie van penningmeester. Hoewel mijn opleiding Politicologie misschien anders doet
denken, ben ik wel degelijk handig met cijfers. Ook laat ik mij niet snel uit het veld slaan en
ben al helemaal niet op mijn mondje gevallen. Daarnaast kan ik op tactische wijze
communiceren en contacten leggen. Dit in combinatie met het feit dat ik praktisch ben
ingesteld, maakt het voor mij mogelijk om duidelijke grenzen te stellen aan wat wel en niet
kan met het budget en dit ook op een juiste manier te communiceren naar de andere
bestuursleden, het Landelijk Bestuur en de ALV.
Tot slot vind ik het belangrijk dat de lijntjes tussen de verschillende bestuursleden
kort zijn zodat het bestuur één geheel vormt en iedereen overal van op de hoogte is. Als lid
van het dagelijks bestuur wil ik ervoor zorgen dat iedereen elkaar vertrouwt. Ik vind het
binnen een bestuur belangrijk dat iedereen openlijk kan zeggen wat hij of zij denkt en dat er
laagdrempelig contact mogelijk is. Ik zie er daarom ontzettend naar uit om volgend jaar als
penningmeester voor de Jonge Socialisten van de afdeling Amsterdam aan de slag te gaan.
Veel liefs,
Lisa van den Boogaard

