Amsterdam, 19 juni 2017
Beste leden,
Met enthousiasme heb ik wederom de vacature gelezen waarin de Jonge Socialisten
Amsterdam op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Ik stel mij dit jaar dan ook graag weer
kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid.
Ruim twee jaar geleden besloot ik lid te worden van de Jonge Socialisten en de PvdA. Op dat
moment had ik net de stekker getrokken uit een eigen onderneming, die verhuurders hielp
bij het proces omtrent vakantieverhuur. Deze onderneming kwam voort uit een
studieopdracht en groeide harder dan verwacht. Airbnb was de hofleverancier van onze
klanten, maar kwam gelijktijdig ook steeds slechter in het nieuws. Er was veel illegale
verhuur en vakantieverhuur bracht veel overlast met zich mee. Ik ondervond dit aan den
lijve en besloot daarom ook met het bedrijf te stoppen. Aangezien het nieuws op de voet
volgde, kwam ik op die manier ook in contact met de PvdA Amsterdam. Marjolein Moorman
trad namelijk het sterkste op tegen Airbnb en verkantieverhuur, wat mij ervan overtuigde lid
te worden van de partij,
Afgelopen jaar heb ik een bestuursjaar mogen meemaken bij de Jonge Socialisten
Amsterdam. Zoals hierboven beschreven, werd ik twee jaar geleden lid van de Jonge
Socialisten en de PvdA. Ik werd bij de eerste bijeenkomst die ik heb bijgewoond gelijk warm
ontvangen, en voelde me thuis binnen de vereniging. Informatieve bijeenkomsten, met
ruimte voor discussie, maar ook veel gezelligheid. Dit wil ik graag nog een jaar meemaken. Ik
ben meer bekend geworden binnen het reilen en zeilen van de vereniging, en zou me als
Algemeen Bestuurslid graag willen inzetten om de Jonge Socialisten Amsterdam verder
vooruit te helpen. De PvdA Amsterdam zit op dit moment in het college, dus nu is ook het
moment dat er daadwerkelijk zaken veranderd kunnen worden in de stad.
Ik denk dat ik met mijn ervaring kan bijdragen aan het bestuur. In november 2017 heb ik
mijn bachelor Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond. Gedurende mijn
studie heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van openbaar bestuur, beleid
en politiek. Daarnaast ben ik al geruime tijd voorzitter van Duwoners. De organisatie heeft
ruim 7.000 leden en behartigt de belangen van de student- en sociale huurders van DUWO
in de regio Amsterdam. Deze kennis en ervaring, en natuurlijk een hoop gezelligheid, zou ik
graag weer willen inzetten voor de Jonge Socialisten Amsterdam.
Met vriendelijke groet,
Mart Swagemakers
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