Amsterdam, 14 juni 2017

Betreft: sollicitatie naar functie als algemeen bestuurslid

Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,
Met interesse heb ik de vacature gelezen waarin de Jonge Socialisten
Amsterdam op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Ik stel mij dan ook graag
kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid en licht hieronder toe
waarom ik denk in aanmerking te komen voor deze functie.
Sinds september 2012 studeer ik Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan
de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik veel kennis en
ervaring opgedaan op het gebied van openbaar bestuur, beleid en politek. Ik
heb in groepsverband projecten uitgevoerd voor onder meer de gemeente
Amsterdam en het GVB. Tevens heb ik een half jaar stage gelopen bij de
raadsgriffie van de gemeente Heerhugowaard. Dit is een leerzame periode
geweest, waarin ik de lokale politiek en alles wat daarbij komt kijken van
dichtbij heb mogen meemaken.
Na mijn stage ben ik begonnen ik als algemeen bestuurslid bij Duwoners, een
huurdersbelangenorganisatie. De organisatie heeft ruim 7.000 leden en
behartigt de belangen van de student- en sociale huurders in de regio
Amsterdam, inclusief Haarlem en Hoofddorp. Naast algemeen bestuurslid
ben ik een poosje secretaries geweest, om momenteel de funcite als
voorzitter te bekleden.
Vorig jaar mei ben ik lid geworden van de PvdA en de Jonge Socialisten. Een
uit de hand gelopen stuideopdracht resulteerde in een winstgevend
‘sleutelbedrijf’, waarbij bemiddeld werd rondom de verhuur via Airbnb. Toen
ik meer en meer in begon te zien wat vakantieverhuur met de stad doet en
de PvdA hier hard tegenop trad, besloot ik lid te worden. Deze stap kwam
overigens niet helemaal uit de lucht vallen; mijn vader heeft altijd PvdA (of
SP) gestemd en zodoende kom ik uit een links nest.

Het lijkt mij een prachtige kans om actief te worden het bestuur van de
Jonge Socialisten Amsterdam. Ik denk dat ik met mijn ervaring een
toevoeging kan zijn aan jullie bestuur en de vereniging. Anderzijds denk ik
dat ik erg veel van de JSA kan leren over politiek, campagne voeren en het
besturen van een politieke jongerenorganisatie. Naast het feit dat een leukeen gezellige tijd natuurlijk ook niet mag ontbreken. Ik ben op verschillende
activiteiten van de JSA geweest, waar ik altijd een relaxte en open sfeer heb
meegemaakt.
Mochten jullie nog vragen willen stellen of graag zien dat ik mijn motivatie
verder toelicht, dan ben ik daar altijd toe bereid.
Hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet,
Mart Swagemakers

