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Kandidatenboek Bestuursverkiezing  
Regiobestuur D66 Noord-Holland Juni 2018 

 
 

Er zijn twee bestuursleden die hebben aangegeven te willen stoppen met hun bestuursfuncties. Dit zijn Hülya Kat, 
Politiek Secretaris en Léon Stam, Secretaris. Daarnaast is het bestuur van mening dat er versterking moet komen 
binnen het bestuur. Daarom heet het bestuur nog twee extra vacatures open gesteld. De functies die daarom 
beschikbaar zijn gekomen zijn: 

o Secretaris 
o Politiek Secretaris  
o Algemeen bestuurslid (beoogde portefeuille Ledenbinding & Ledenwerving) 
o Algemeen bestuurslid (beoogde portefeuille Campagne & Communicatie) 

 
Om deze vacatures in te vullen is er tot en met 20 mei 2018 gelegenheid geweest voor kandidaten om zich aan te 
melden. Er hebben zich in totaal drie kandidaten gemeld voor 3 functies. Dit betekend dat een functie van extra 
algemeen lid op dit moment niet ingevuld kan worden. Deze vacature zal dan ook omgezet worden naar een 
vacature zonder einddatum.  
 
 
 

Secretaris: 
Voor de functie van Secretaris heeft Harry van Zon zich kandidaat gesteld.  
 
 

Politiek Secretaris: 
Voor de functie van Politiek Secretaris heeft Teresa da Silva Marcos zich kandidaat gesteld.  
 
 

Algemeen lid: 
Voor de functie van Algemeen lid (met beoogde portefeuille Ledenbinding en Ledenwerving) heeft Hannie Humme 
zich kandidaat gesteld.  
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Secretaris 
 
 

Harry van Zon, 67 jaar wonend in Heemstede  
 
 

Motivatie:  
Ik zet mij graag in voor onze partij omdat ik haar beginselen 
onderschrijf en mij maatschappelijk verdienstelijk wil maken. 
Gegeven mijn achtergrond denk ik een nuttige rol te kunnen 
vervullen als secretaris van het regiobestuur. Ik heb ruime 
kennis en ervaring opgedaan op het terrein van het openbaar 
bestuur. Dit met name in mijn werk als plv directeur-generaal 
en directeur bij BZK, directeur-generaal bij LNV en 
hoofddirecteur bij de SVB. Ik studeerde fysische geografie en 
ben gepromoveerd in de wiskunde en natuurwetenschappen.  
 
Omdat ik mijn raadslidmaatschap na 8 jaar heb beëindigd, heb ik voldoende ruimte om de noodzakelijke inzet te 
leveren. Mijn kennismaking met enkele leden en de voorzitter van het regiobestuur geven mij het vertrouwen dat 
de samenwerking prettig en constructief zal verlopen. 
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Politiek Secretaris  

 
 
Teresa da Silva Marcos, 56 jaar wonend in IJmuiden  
 
 

Motivatie: 
Mijn naam is Teresa da Silva Marcos. Ik kandideer mij voor de functie van Politiek 
Secretaris in het D66 regiobestuur van Noord-Holland. 
 
Ik ben een teamspeler met creatief denkvermogen en de capaciteit het geheel te 
overzien, zonder de onderdelen te vergeten. Ik ben een bruggenbouwer en een 
verbinder. Mensen die mij kennen zeggen over mij dat ik tot aan de kern van de 
zaken ga en dat ik oplossingsgericht ben.  
 
Ik heb een uitgebreid netwerk, zowel binnen als buiten mijn woongemeente 
Velsen. Mijn (politieke) contacten reiken van Den Helder tot aan Roermond en 
verder. Door frequente deelname aan o.a. bestuurdersweekenden en congressen 
van D66 heb ik ook contacten met landelijke D66 politici en partij organen. 
 
Geboren in Portugal en sinds 1999 woonachtig in IJmuiden ben ik gedurende vier jaar gemeenteraadslid in Velsen 
geweest, naast mijn werk als vormgeefster en taaldocent. Verder ben ik bestuurslid van de D66 thema-afdeling 
Cultuur en Media en aangesloten bij een aantal andere thema-afdelingen, waaronder Onderwijs. Doordat ik 
momenteel geen bestuursfunctie bekleed kan ik mij neutraal opstellen en deels daarom ben ik van overtuigd dat ik 
een goede invulling aan de functie van Politiek Secretaris kan geven. Mijn afkomst kan bijdragen aan de diversiteit 
binnen het regiobestuur. 
 
Nu mijn periode als gemeenteraadslid is geëindigd voel ik een sterke behoefte aan verdere politieke betrokkenheid 
en aan het verder uitdragen van het D66 geluid.  
 
Ik hoop dat ik tijdens de D66 ARV van de provincie Noord-Holland op u stem mag rekenen. 
 
Tot 9 juni in Zandvoort!  
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Algemeen lid 
 
 

Hannie Humme, 58 jaar wonend in Huizen  
 
 

Motivatie:  
De voorzitter van D66 Huizen zei nog niet zo lang geleden tegen mij: 
‘Jij bent een echte D66’er. Je staat voor deze partij.’  En dat is zo, de 
waarden van D66 zijn ook mijn waarden: rechtvaardigheid, de kracht 
van individuele mensen, hulp bieden waar nodig zonder betutteling en 
zonder mensen in hokjes of doelgroepen te plaatsen, keuzevrijheid in 
alle facetten, respect voor elkaar zonder vooroordeel, samen gaan 
voor dit land en Europa.  
 
Maar D66 dreigt elitair en gesloten te worden. ‘Snelle pakken en 
ruggen naar het publiek,’ zo verwoordde een D66’er het laatst tijdens 
een bijeenkomst over inclusie. Herkenbaar en confronterend, want zo wil je het niet voelen op een congres of 
bijeenkomst. Luisteren naar steeds meer leden is en blijft lastig, Zoveel mensen, zoveel meningen.  
Campagnes zijn vooral gericht op jong, ambitieus en hoog opgeleid. Kiezers en leden vasthouden, de doelgroep 
van D66 uitbreiden naar praktisch opgeleide mensen. Een lastige, maar te realiseren uitdaging.  
 
De provincie Noord-Holland heeft het grootste aantal D66 stemmers in Nederland. Ik denk dat veel van deze 
stemmers de stap zouden kunnen maken naar (actief) lidmaatschap van D66. Lid van een partij met duidelijke 
richtingwijzers die aanspreken en een basis vormen voor politiek denken en handelen. Over de concrete invulling 
in kabinet, college en gedeputeerden kun je verschillend denken maar het maakt dat D66’ers in dezelfde richting 
kijken. 
 
Het belang van de provinciale politiek en daarmee een provinciebestuur is niet voor alle D66 leden even duidelijk. 
Gedurende de campagne die ik voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heb gecoördineerd in Huizen, heb ik 
ervaren hoe waardevol de extra laag tussen de D66 gemeente fractie en bestuur en het landelijk bureau is. 
Hieraan zou ik voor de komende jaren graag mijn bijdrage leveren.     
 
Hannie Humme  
Huizen, mei 2018 
 


