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Mijn naam is Wouter Schipper, ik ben 22 jaar en zit in het vierde jaar van de studies
Economie en Filosofie. Daarnaast ben ik inmiddels zo’n kleine twee jaar lid van de Jonge
Socialisten. Afgelopen jaar ben ik met erg veel plezier Algemeen Bestuurslid geweest. Ik heb
hierdoor de JS Groningen en haar leden goed leren kennen. Vol overtuiging zou ik nu dan
ook graag door willen gaan als voorzitter van de JS afdeling Groningen.
Ik ben een overtuigd sociaal democraat, waarbij ik het recht op gelijke kansen, het bestrijden
van inkomensongelijkheid en de verzorgingsstaat als hoofdpunten zie. Een sterke overheid
die veel investeert in de publieke sector, maar ook de vrijheid van het individu respecteert.
De Jonge Socialisten is een mooie vereniging die voor dezelfde waarden als ik staan en waar
ik me dan ook graag nog een jaar vol voor in zou willen zetten.
Volgend jaar zullen de evenementen en de activiteiten gedeeltelijk getekend worden door
de vele verkiezingen. Deze verkiezingen brengen voor de JS Groningen mooie mogelijkheden
met zich mee. We kunnen hierdoor namelijk verschillende debatten organiseren en bekende
sprekers strikken. Grotere sprekers regelen is iets waar ik graag op in wil zetten aankomend
jaar, ik hoop dat we zo vollere zaaltjes kunnen trekken met zo wel leden als potentiele leden.
Om meer interessantere sprekers te regelen lijkt het me een goed idee om vroeg in het jaar
te beginnen met het benaderen van potentiele sprekers, zodat we een grotere kans van
slagen hebben. Gezellige borrels en leuke activiteiten zoals de traditionele Links Lullen is iets
wat ik ook aankomend jaar graag in stand wil houden. Naast alle gezelligheid mag het
ondersteunen van maatschappelijke acties, zoals helpen bij de voedselbank, inspelen op
actualiteiten en activisme volgend jaar niet missen op de agenda van JS Groningen.
Zoals ik al zei zal aankomend jaar deels getekend worden door de verkiezingen. Er zijn maar
liefst drie verkiezingen, respectievelijk gemeentelijke herindelingsverkiezingen, Provinciale
Statenverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement. Ik denk dat er bij deze
verkiezingen een mooie rol is weggelegd voor de Jonge Socialisten Groningen. Aan de ene
kant de PvdA met een kritische blik in de gaten houden en aan de andere kant ons steentje
bij dragen tijdens de campagne.
Interessante sprekers, goede acties, leuke activiteiten en een mooi evenwicht tussen politiek
en gezelligheid is waar ik mij komend jaar als voorzitter graag voor in wil zetten

Geachte JS’ers, / Hoi!
Na met een aantal huidige bestuursleden te hebben gesproken, solliciteer ik
hierbij naar de functie van secretaris in het bestuur bij de Jonge Socialisten
Groningen. Ik ben nu ongeveer een jaar lid. Ik ben in het afgelopen jaar bij veel
JS activiteiten aanwezig geweest en ben betrokken geweest bij de organisatie
van enkele activiteiten.
Vorig jaar ben ik begonnen met de studie economie, en begin september ga ik
International Relations er naast doen, met als vreemde taal Russisch. Dit wordt
mijn eerste bestuursfunctie. Ik ben er dan ook erg nieuwsgierig naar en heb er
veel zin in. Het combineert daarnaast mooi met mijn studies, die ook allebei
met politiek hebben te maken. Ik ben lid geworden van de JS omdat ik altijd al
geïnteresseerd ben in politiek en links georiënteerd ben, maar ook omdat de
PvdA naar mijn mening een van de weinige partijen in dit land is die niet
polariseert. Daarnaast vond ik het onterecht dat de partij bij de Tweede
Kamerverkiezingen zoveel zetels heeft verloren. Onterecht, omdat de PvdA in
economisch zware tijden bereid was verantwoordelijkheid te nemen en de
schouders eronder te zetten.
Uiteraard wil ik mijn sollicitatie graag mondeling toelichten.
Groetjes,
Rients Oppewal

24 augustus 2018, Groningen

Geachte JS Groningen,

Hierbij zou ik graag willen solliciteren voor de functie penningsmeester voor het JS Groningen
bestuur 2018/2019. Mijn naam is Lise Deijs en ik ben 25 jaar. Momenteel ben ik mijn studie HBO
Rechten aan de Hanzehogeschool te Groningen aan het afronden met een specialisatie in
bestuursrecht en internationaal recht.
In november 2016 ben ik lid geworden van de PvdA en de JS Groningen mede vanwege mijn
interesse voor politiek, maar ook om eventueel bij een nieuwe vereniging actief te worden. De
afgelopen tijd heb ik genoten van de vele borrels en activiteiten bij de JS Groningen en ben ik eind
vorig studiejaar actief geworden in de Accie. Het leek mij nu dan ook een mooi moment om mijn
lidmaatschap uit te breiden door te solliciteren voor penningmeester van het bestuur.
Tijdens mijn studententijd in Groningen heb ik menig functies vervuld waaronder penningmeester
van de Carrièredagcommissie en Bestuurslid Sociëteit van de A.S.V. Dizkartes. In mijn functie als
penningmeester van de Carrièredagcommissie heb ik met een budget van € 1.500,- gewerkt. Hierbij
was ik verantwoordelijk voor de begroting en uitgaven, waardoor ik ervaring heb opgedaan op het
gebied van de financiën. Daarnaast heb ik tijdens mijn bestuursjaar intensief met zes anderen
gewerkt en waren wij verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen de
vereniging. Tevens was ik verantwoordelijk voor de externe contacten met betrekking tot de sociëteit
en heb ik de onderhandelingen over verscheidene contracten gevoerd met bedrijven. Door mijn
eerdere ervaringen denk ik dat ik een functie als penningmeester bij de JS Groningen goed zou
kunnen vervullen en een goede bijdrage kan leveren aan de dagelijkse gang van zaken.
Als ik zou worden aangenomen als penningmeester binnen de JS Groningen zou ik mij graag willen
inzetten voor het professionaliseren van de JS Groningen waar mogelijk door bijvoorbeeld het
evalueren van het Huishoudelijk Reglement en deze zo nodig aanpassen. Tevens vind ik het
belangrijk dat het inzichtelijk wordt voor onze leden waar het bestuur mee bezig is en de
mogelijkheden bieden aan de leden om meer actief te worden binnen de vereniging. Hopelijk zal
hierdoor de opkomst voor onze activiteiten vergroten en mogelijk zal dit ook een positieve invloed
hebben op ons ledenaantal.
Ik hoop op het vertrouwen van de vereniging en dat jullie mij willen aanstellen als penningmeester in
het JS Groningen bestuur 2018/2019.

Met vriendelijke groet,

Lise Deijs

Lieve JS’ers van de afdeling Groningen,
Met deze brief wil ik me graag kandidaat stellen voor de functie algemeen bestuurslid in het bestuur
van de Jonge Socialisten Groningen, 2018/2019. Ik ben Iris van der Burch, 24 jaar oud en net
afgestudeerd van de opleiding ‘Minorities and Multilingualism’ aan de RUG. Momenteel werk ik
fulltime bij Marktplaats.
Afgelopen jaar heb ik mij ingezet als secretaris bij de Groninger Studentenbond. Het jaar daarvoor
was ik actief als secretaris in het bestuur van studievereniging Multi. Ook ben ik sinds een poosje
actief in de Kasco van de JS. Ik kom zo vaak ik kan naar activiteiten van de JS en daarom ken ik
inmiddels een deel van de (actieve) leden. Ik zou graag mijn bestuurservaring en opgedane kennis
inzetten in het JS bestuur, om zo een actieve bijdrage te leveren aan de afdeling Groningen. Ik kijk er
naar uit om actief mee te denken en betrokken te zijn bij activiteiten, gebeurtenissen en alle andere
zaken die voorbij zullen komen.
Ik zou graag de functie van algemeen bestuurslid vervullen om verschillende redenen. Ik denk dat
deze functie het beste te combineren is met mijn fulltime baan. Door mijn baan kan ik niet altijd
overal bij zijn, al zou ik dat wel graag willen. Ook zal ik ergens vanaf halverwege januari voor langere
tijd op reis gaan. Dit betekent dat ik niet aanwezig kan zijn als bestuurslid.
Als persoon ben ik communicatief vaardig, direct en ben ik geïnteresseerd in wat mensen beweegt.
Ook volg ik graag het nieuws, om op de hoogte te blijven van maatschappelijke issues en
ontwikkelingen. Ik ben er van overtuigd dat ik een goede bijdrage kan leveren aan het bestuur, en
ook nog veel kan leren van de JS en mijn, hopelijk, toekomstige bestuursleden.
Met vriendelijke groet,

Iris van der Burch

Sollicitatie algemeen bestuurslid
Beste leden,
Voor de mensen die mij nog niet kennen; ik ben Nico Wessels. Ik ben inmiddels zevende
jaars rechtenstudent en doe de masters Recht & ICT, Global Criminal Law en International
Human Rights Law. Daarnaast zit ik momenteel in het bestuur van de Groninger
Studentenbond als Secretaris en nu nog in dit bestuur als penningmeester.
Aangezien het bestuur van de Jonge Socialisten Groningen er goed is bevallen het
afgelopen jaar en ik het echter ook drukker krijg heb ik besloten om nogmaals voor dit
bestuur te solliciteren. Dit keer wel voor de functie van algemeen bestuurslid, in plaats van
penningmeester.
Ik heb nu al de nodige ervaring als bestuurslid en denk dat ik deze goed kan aanwenden om
de Jonge Socialisten Groningen professioneler kan maken, door middel van bijvoorbeeld
commissies en portefeuilles.
Toedels,
Nico Wessels

Groningen, 14 september 2018
Betreft: Sollicitatie algemeen bestuur JS Groningen.
Beste JS leden,
Het afgelopen jaar heb ik met genoegen de functie van secretaris mogen
uitvoeren voor het JS bestuur. Ik heb in dit bestuursjaar mogen werken met een
fantastische bestuur en heb dan ook hele goede herinneringen hieraan. Voor mij
was het bestuursjaar dan ook naar eigenzeggen een succes. Het is ons gelukt om
dit jaar weer nieuwe leden aan onze vereniging te binden en leden de
mogelijkheid te bieden om zich actief te kunnen inzetten voor onze vereniging.
De JS in zijn algemeen heeft het afgelopen jaar een bewogen jaar beleeft. Er is een
hoop verandert na de uitslagen van de landelijke verkiezingen. De financiële
mogelijkheden werden kleiner en daarmee soms lastiger om onze activiteiten in
volwaardigheid te kunnen realiseren. Toch ben ik van mening dat het bestuur
het is gelukt om de volwaardigheid van het programma aan activiteiten te
behouden en dat de kwaliteit in stand is gebleven. De diversiteit van de
activiteiten zoals borrels, sprekers avonden, discussie avonden, werkbezoeken
en promotie evenementen hebben gezorgd voor een goede afwisseling en gaf de
mogelijkheid voor leden om zich makkelijker te kunnen binden aan de JS
Groningen.
Met vooruitzicht op het komende jaar staan er weer een hoop belangrijke
gebeurtenissen op de agenda. De gemeente verkiezingen zijn daar uiteraard een
goed voorbeeld van. We hebben meerde jongeren op verkiesbare plekken op de
lijst staan en we zullen er dan ook voor gaan strijden om flink wat zetels binnen
te harken. Mede hebben we het geluk dat het volgende JS congres zal worden
gehouden in Groningen. Een spannende gebeurtenis waar ik dan ook onwijs naar
uitkijk. ( eindelijk een keer niet treinen )
Voor het komende bestuur zou ik graag willen solliciteren op de functie
algemeen bestuur. Ik zou het geweldig vinden om het plezier en de successen
nog een jaartje extra te mogen ervaren. Ik denk dat ik als AB een mooie
meerwaarde kan leveren binnen het komende bestuur met de kennis die ik heb
opgedaan in het huidige bestuur. Ik kijk er naar uit om mee te denken met het
verzinnen van activiteiten en voor de uitzondering een keer niet te notuleren.
Ik hoop dat ik met deze sollicitatie uw als lid heb geprikkeld met mij deze
uitdagingen aan te gaan. Ik kijk uit naar uw reactie.
Met vriendelijke Groet,
Joris Seinen

Kandidaatstellingsbrief Algemeen bestuurslid Jonge Socialisten Groningen
Lieve JS’ers,
Met deze brief wil ik mij graag kandidaatstellen voor de functie van algemeen bestuurslid. Voor
degene die mijn nog niet kennen, ik ben Anna 24 jaar en op dit moment bezig met mijn senior coschappen in het wunderschöne Oldenburg.
Na een 1,5 jaar de functie van penningmeester te hebben vervuld en vervolgens nog een jaar als
algemeen bestuurslid en vice-voorzitter van deze mooie afdeling, durf ik mijzelf ondertussen wel tot
het meubileer van Ons Pand te rekenen. Ik heb hier een ontzettend leuke tijd gehad en veel mooie
activiteiten bijgewoond en georganiseerd. Het afgelopen jaar heb ik mij vooral bezig gehouden met
promotie, beheren van social media en het organiseren van activiteiten zoals de keiweek en
bijvoorbeeld linkslullen.
Toch nog een jaartje door
Na even getwijfeld te hebben, heb ik besloten om toch nog een jaartje door te gaan. Ik heb natuurlijk
al een aantal jaartjes bestuur gedaan bij de JS Groningen en op een gegeven moment is het tijd voor
een nieuw bestuur. Toch zou ik mij nog een jaar in willen zetten voor de JS. Dit bestuursjaar/
schooljaar/collegejaar 2018/2019 mogen we namelijk maar liefst drie (!) keer naar de stembussen.
Dat betekent dat we dit jaar heel veel campagne zullen gaan voeren en het aankomende bestuur het
dit jaar extra druk zal krijgen. Aangezien ik al redelijk ervaring heb binnen de JS Groningen wil ik
graag een ondersteunde rol innemen dit jaar, zodat we kunnen zorgen dat we de continuïteit kunnen
waarborgen en dat daarnaast nog ruimte is voor acties, nieuwe activiteiten en natuurlijk veel
campagne.
Als laatste nog even terugkomend op het prachtige Oldenburg, ik woon tot maart 2019 niet meer in
Groningen. Echter ben ik nog elk weekend nog in Groningen te vinden en is er gelukkig een redelijke
internet verbinding. Ik heb er daarom vertrouwen in dat ik ondanks de enigszins fysieke afstand die ik
heb van Groningen mijn steentje bij kan dragen aan de JS en dat we er samen weer een mooi jaar
van gaan maken.
Met vriendelijke groeten,
Anna van den Assem

