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Debbie van Veen 
 
toelichting van de kandidaat: 
 

We leven in een tijd van grote uitdagingen. Juist nu veel mensen 
angst en onzekerheid ervaren, is het belangrijk dat wij 
samenkomen in onze verenging: de plek waar we het gesprek 
aangaan, waar we kritische vragen kunnen stellen aan elkaar en 
onze volksvertegenwoordigers, waar we nieuwe ideeën opdoen 
en we in oplossingen denken. Graag zet ik mij in voor onze 
vereniging en stel ik mij met veel enthousiasme kandidaat voor de 
positie van Secretaris in het Regiobestuur D66 Noord-Holland.  
 
Sinds 2013 ben ik actief voor D66. Als lid van het campagneteam 
en in de functie Communicatie in het bestuur van de afdeling 
Amsterdam Centrum, heb ik ervaren hoeveel energie ik krijg van 
het aantrekken en activeren van leden. Ik ben ook politiek actief 
geworden, toen ik namens D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 verkozen ben tot lid van de Stadsdeelcommissie in 
Amsterdam Centrum. In 2019 heb ik vervolgens via D66 Noord-Holland de mogelijkheid gekregen om 
de Leergang Politieke Vaardigheden te volgen en heb ik op die manier gemeenteraadsleden vanuit de 
gehele provincie leren kennen. Het viel mij daarbij op dat er zelfs binnen één provincie grote verschillen 
bestaan tussen afdelingen met elk een eigen karakter, maar dat we elkaar helpen en sterker kunnen 
maken. Ik zie dat alle D66’ers zich hard inzetten voor hetzelfde doel om iedereen gelijke kansen, vrijheid 
en geluk te willen bieden in een duurzame maatschappij. Dit is wat mij motiveert. 
 
Ik vind het hierbij belangrijk dat een bestuur de leden zo transparant mogelijk informeert over politieke 
ontwikkelingen en relevante organisatorische vraagstukken. Dit is juist waar wij in deze roerige tijden 
en gedurende verkiezingen als goed georganiseerde vereniging veel waarde kunnen toevoegen. Met 
mijn ervaring en enthousiasme op dit gebied, hoop ik de komende termijn als Secretaris hieraan bij te 
mogen dragen. 
 
 
 

Martin Boon 
 
toelichting van de kandidaat: 
 

D66 is altijd al mijn partij geweest: democratisch, diplomatiek, deemoedig, en duurzaam. Nu Sigrid 
Kaag het boegbeeld is wil ik graag mijn bijdrage leveren vanuit een groen hart voor een paarse 
coalitie. 


