Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,
Het afgelopen jaar was vooral een leerzaam jaar voor mij. Terugkijkend ben ik vooral heel trots op de
debatavonden die ik samen met Araik heb mogen voorzitten en waarin we onder andere hoogleraar
Zef Hemel, PvdA-fractieleider Marjolein Moorman en Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen
mochten interviewen. Daarnaast heb ik mij ook ingezet voor sociale activiteiten zoals het organiseren
van de BBQ begin dit jaar samen met Katja en het Texelweekend, wat een groot succes was. Ik heb dit
jaar niet alleen geleerd hoe je activiteiten moet organiseren, maar ook om verantwoordelijkheid te
dragen in de functie als penningmeester. Ondanks dat ik een financieel gezonde verenging kreeg
overhandigd, verwachtte ik op basis van de prognoses van de verkiezingen dat we het jaar erop erg
moeilijk zouden krijgen. Ik heb daarom mijn uiterste best gedaan om zoveel mogelijk subsidie te
krijgen, voor onze activiteiten. Trots ben ik dan ook om te kunnen melden dat we het jaar afsluiten met
meer dan een verdubbeling van het startbudget. Dit is van groot belang omdat het betekent dat
ondanks de bezuinigen van aankomend jaar binnen de JS, wij als JS Amsterdam nog steeds mooie en
grote activiteiten kunnen blijven organiseren. Dit succesvolle en leerzame jaar zou ik graag een
vervolg willen geven, daarom kandideer ik mij doormiddel van deze brief voor het voorzitterschap van
de Jonge Socialisten Amsterdam.
Debat avonden
Volgend jaar wil ik graag doorgaan met deze debatavonden waarbij ik maatschappelijke spelers zoals
Leo Luccassen zou willen uitnodigen over de gevolgen en kansen van immigratie. Daarnaast ben ik
contact aan het zoeken met de NOS Midden-Oosten corressponent Sander van Hoorn, om te
debatteren met hem over de situatie in Syrie en de internationale politiek. Ook het uitnodigen van
politieke figuren hebben mij aandacht. De nadruk ligt dan bij het verder ontwikkelen van onze
sociaaldemocratische waarden. Hierbij wil ik graag oud-politicus Wouter Bos benaderen en huidige
PvdA leider Lodewijk Asscher.
Vrijwilligerswerk
Het afgelopen jaar was voor mij een tumultueus jaar met hoogte- en dieptepunten. Met name de
dieptepunten hebben een diepe indruk op mij achtergelaten. Een hiervan was natuurlijk de grote klap
die de PvdA heeft gekregen in de verkiezingen, en waar ik in alle eerlijkheid een tijdje van moest
bijkomen. Daarnaast heb ik zelf ook een persoonlijk dieptepunt gekend. Na een ernstig sportongeluk
in december stond ik een lange periode aan de zijlijn. Een periode van operaties, krukken, pijn en veel
revalidatie, die helaas nog niet ten einde is.
Maar door deze ervaring leerde ik wel een andere kant van Nederland kennen. Een zachtere, socialere
kant die je normaal niet snel als vitale jonge student ziet. Het is vooral de steun en hulp van familie en
vrienden die mij door deze zware periode hebben geholpen. Dit zijn natuurlijk de mensen die dichtbij
mij staan, maar ook onbekende Amsterdammers hebben mij geholpen door bijvoorbeeld op te staan in
de tram of te helpen met boodschappen doen. Dingen die je niet snel meemaakt, maar wel van
essentieel belang zijn voor onze maatschappij. Ik geloof heilig in een samenleving waarin de sterkere
de zwakkere ondersteunt. In het afgelopen jaar was ik dit geval de zwakkere. Door deze ervaring wil
ik graag dat we in het nieuwe jaar nog meer teruggeven aan de samenleving doormiddel van
vrijwilligerswerk. Wij als Jonge Socialisten zitten in de unieke positie dat we een grote achterban met
een sociaal hart hebben die we kunnen mobiliseren, zowel leden als niet-leden. Afgelopen jaar heb ik
net als de andere bestuursleden meerdere keren mogen koken voor daklozen bij het Stoelenproject.
Elke keer als het mijn beurt was om te koken dan verbaasde het mij hoeveel mensen zich aanboden om
te helpen. Wij hebben daarom de potentie om echt een verschil te maken. Voortbouwend hierop zou ik
graag een activiteit organiseren waarbij we met ouderen opstap gaan om zo eenzaamheid te bestrijden.

Daarnaast heb ik als doelstelling om een inzamelingsactiviteit te ontwerpen waarbij we in kleding en
speelgoed voor kinderen in armoede verzamelen.
Politiek jongerendebat
Ik hoop volgend jaar als jullie nieuwe voorzitter gebruik te kunnen maken van mijn eerdere ervaring
als voorzitter bij de geschiedenisstudievereniging Kleio. Hier moest ik leiding geven aan een
commissie die de opdracht had gekregen een week vol activiteiten te organiseren om het 85-jarig
bestaan te vieren. Ik heb daar geleerd dat twee vaardigheden als voorzitter vooral belangrijk zijn. Ten
eerste heb ik toen geprobeerd ervoor te zorgen dat de andere bestuursleden konden excelleren in hun
taak. Dit betekent dat je mensen moet motiveren en inspireren. Betrokken zijn en betrokkenheid tonen
bij alle projecten die spelen en vooral zorgen dat je altijd aanspreekbaar bent. Daarnaast moet je als
voorzitter doelen durven te stellen. Vooral voor volgend jaar is dit belangrijk met het oog op de
campagne. Maar het zal jullie dan ook misschien verrassen dat ik de nadruk voor volgend jaar niet leg
op de verkiezingen, maar op de leden. Ik heb het afgelopen jaar gemerkt dat wij als bestuur een hele
goede campagne hebben gedraaid, maar ook dat we voor een langere periode er zo mee bezig waren
dat we weinig activiteiten voor de leden hebben kunnen organiseren. Ik vind daarom dat we terug
moeten naar de basis van onze sociaaldemocratische verenging en dat is mijn ogen het organiseren van
educatieve activiteiten. Ik wil dat leden elke maand naar een activiteit kunnen gaan waar ze dingen
leren en zichzelf ontwikkelen in hun politieke overtuigingen. In debat gaan met politici en
wetenschappers over hoe we Nederland beter kunnen maken voor iedereen. Daarnaast moeten we ook
meer sociale activiteiten op de planning zetten, zodat gelijkgestemden met elkaar in gesprek kunnen
gaan met een drankje in de hand en nieuwe vrienden kunnen maken.
Maar ik wil niet alleen met elkaar in gesprek gaan, maar ook met andere jongeren in onze stad. Na de
zeer succesvol verlopen Politieke Jongerendebatavond, afgelopen jaar georganiseerd door Thomas de
Groot, wil ik dit volgend jaar herhalen en uitbreiden. Dit houdt in dat we nog meer politieke
jongerenorganisaties moeten uitnodigen om te participeren en mee te laten discussiëren over
belangrijke onderwerpen die spelen in de stad. Hierdoor kunnen we niet alleen andere jongeren
overtuigen om op de PvdA te stemmen, maar kunnen we ook onze eigen argumenten en standpunten
aanscherpen. Die vaardigheden kunnen we dan weer gebruiken bij andere debatten zoals ik vorig jaar
deed tijdens een verkiezingsdebat bij Skoll.
Door de debatavonden met interessante gasten uit te breiden, uitdagende avonden te organiseren waar
we in gesprek gaan met andere politiek jongerenorganisaties en ons meer in te zetten voor de
gemeenschap, kunnen we de groep actieve leden alsmaar groter maken. Deze groep kan zich dan weer
inzetten tijdens de aankomende campagne en voor de Jonge Socialisten. Dit is de succesformule hoe
we ten eerste Amsterdam gaan terugveroveren voor de Rode en hoe we aan de rest van Nederland
kunnen laten zien dat de sociaaldemocratische gedachte nog springlevend is en vol met jong
enthousiasme. Deze strijd wil ik graag aangaan als jullie voorzitter.
Met vriendelijke groet,
Thomas Oostlander.

