Beste leden van de Jonge Socialisten Amsterdam,
Middels deze brief solliciteer ik op de functie politieke activiteiten, voor deze functie heb ik
mij het afgelopen bestuursjaar ook ingezet, maar aangezien ik het eerste half jaar in Rusland
studeerde was voor mij het jaar kort. Kort maar krachtig, want ik was op tijd terug voor de
verkiezingen.
De meeste leden zullen mij kennen, ondanks mijn afwezigheid in de eerste periode. Voor wie
mij nog niet kennen: ik ben Merel Maurits, 23 jaar oud en ik studeer met plezier Europese
studies aan de UvA. Ik kom uit een rood nest, maar ergens is het toch fout gegaan, want mijn
broer zit bij de JovD, al levert dat ook leuke discussies op. Mijn vader, Rob Maurits, is
fractie-assistent bij de PvdA in Almere.
Ik heb dus maar een half jaar meegedraaid in het bestuur en ik wil daarom graag verder met
dezelfde functie, omdat ik denk dat ik samen met andere toekomstige bestuursleden nog vele
leuke politieke activiteiten kan organiseren. Mij streven is om meer activiteiten te organiseren
en het zou leuk zijn om meer activiteiten te organiseren met ‘grote namen’. Een grote naam is
geen garantie voor een leuke en interessante avond, maar de avond met Job Cohen was een
succes en ik wil graag meer van dat soort avonden organiseren.
De afgelopen verkiezingen zijn niet gelopen zoals we gehoopt hadden, maar de campagne
was wel iets om trots op te zijn en gaf mij alleen maar méér motivatie. Motivatie om door te
gaan, want dit is een bijzondere club mensen, een club om voor te strijden.
Strijden zullen we, want er staan twee verkiezingen op de planning: provinciale staten en de
Europese verkiezingen. Dit zijn verkiezingen die minder aandacht krijgen, maar als het aan
mij ligt niet. Ondanks ons roestige imago waren er tijdens de afgelopen verkiezingen bij de
PvdA veel jongeren op te been en dat moeten we weer realiseren tijdens de komende
verkiezingen. Ik heb er onwijs veel zin en ik heb er vertrouwen in dat we een goed resultaat
kunnen behalen.
Ik hoop op jullie steun en dat we gezamenlijk campagne kunnen gaan voeren in 2019!
Met rode groet,
Merel Maurits

