Kandidaat-leden beoogde Permanente Regionale
Verkiezingen Commissie (P-RVC)
(de volgorde is bepaald door loting)

Léon Stam
toelichting van de kandidaat:
Een aantal jaar geleden ben ik afgetreden als lid van
de regionale verkiezingscommissie (RVC) voor D66
Noord-Holland. De commissie bestond vooral in de
periode rondom de verkiezingen en werd vaak adhoc gevormd indien het nodig was. Ik ben blij met het
initiatief van het bestuur om een meer permanente
commissie in te stellen zodat ook tussentijdse en
volgende verkiezingen gewaarborgd zijn. Ik heb met
plezier een aantal keer deel mogen uitmaken van de
RVC, als lid en als voorzitter. Tijdens de laatste
verkiezingen heb ik kennis overgedragen aan de overige leden omdat ik al meerdere termijnen in de
RVC heb mogen deelnemen. Zoals velen wellicht weten ben ik als voormalig secretaris van het
regiobestuur en RVC lid iemand die zich voornamelijk bezig houdt met reglementen en verkiezingen.
Ik wil mij daarom ook beschikbaar stellen voor de nieuwe commissie die zich, naast andere zaken,
ook bezig gaat houden met het organiseren van de volgende Provinciale Statenverkiezingen en het
opstellen van de kandidatenlijst. Ik wil mij in deze commissie ook focussen op dit onderwerp en
andere geïnteresseerde leden van de commissie meenemen in de werkzaamheden van de RVC. Ik
hoop dat u het een goed idee vindt om mij nogmaals lid te laten zijn van de RVC zodat wij kunnen
zorgen voor wederom een eerlijke en soepele kandidaatstelling kunnen organiseren voor de volgende
Provinciale Statenverkiezingen.
Alvast dank voor uw vertrouwen,
Leon Stam

Michael Jansen
toelichting van de kandidaat:
Voor D66 heb ik allerlei dingen gedaan, vooral lokaal, van campagnes tot bestuurslid en meer. Dit is
niet relevant. Vandaag beginnen we op nul en gaan we kijken naar wat nu en in de toekomst kunnen
bijdragen aan D66 op regioniveau en breder. Ik wil graag uitleggen wat ik heb bij te dragen.
De nieuw op te zetten commissie geeft de kans om te kunnen schakelen met het regionale bestuur en
heeft voor het eerst een echt permanent karakter. Dit is nieuw en zal voor iedereen wennen zijn.
Belangrijk is om de lange termijn in de gaten te houden en er ook op die manier in te staan. Creeer de
juiste triggers om dit een langdurig karakter te geven, leer along the way en houd het doel voor ogen.
Het doel is om de professionaliteit en de duurzaamheid van bestuur, campagnevoeren van D66
regionaal naar een nieuw level te stuwen. Die uitdaging ga ik graag aan.

Hendrik Fongers
toelichting van de kandidaat:
Beste Democraten,
Mijn naam is hendrik Fongers, 60 jaar jong en sinds ruim 5 jaar lid
van D66. Na 3 jaar bestuurslid te zijn en sedert begin januari 2019
voorzitter van D66 Westfriesland, zou ik graag een volgende stap
zetten.
Als voormalig ondernemer, maar ook veel vrijwilligerswerk in
diverse (sociale)organisaties wil ik graag mijn kennis en ervaring
inzetten in de regio Noord-Holland. Daarom wil ik mij graag
kandidaat stellen als lid van de commissie P-VCR.
Het afgelopen jaar hebben we vanwege corona veel alternatieve
online-tools ontdekt om met de leden contact te hebben. Is dit het
alternatief voor de leuke ontmoetingen tijdens een borrel, activiteit
of ALV. of slecht een tijdelijke oplossing ?
Nee, niets kan het persoonlijk contact met leden of afdelingen
waarbij je gezamenlijk een kop koffie of een biertje drinkt
vervangen.
Ik heb dit samen met andere bestuursleden binnen de afdeling waarvan ik voorzitter mag zijn,
(her)ontdekt toen we de afgelopen maand met alle leden hebben gebeld. Daarom zal ik als de leden
instemmen met mijn deelname binnen de commissie P-VCR, vooral beginnen met contact te leggen
met alle afdelingen binnen de regio. Ontdekken waar talenten aanwezig zijn, afdelingen verbinden met
mekaar en samen van gedachte wisselen op welke wijze we het verkiezingsprogamma voor 2023
kunnen samenstellen.
Willen jullie graag meer weten op welke wijze ik mijn bijdrage wil leveren aan een sterker D66 NH,
geef dan je instemming met mijn benoeming binnen de nog te vormen commissie.
Op mijn inzet kunnen jullie rekenen,...
Hendrik Fongers
hendrikfongers@icloud.com
0643-88.20.40

