
Vernieuwing en verjonging Zuidoost: voordracht nieuw afdelingsbestuur 

Aanleiding 

Op 14 april 2016 heeft de Algemene Leden Vergadering van de PvdA Amsterdam Zuidoost de 

vernieuwings- en verjongingsfilosofie van het zittende afdelingsbestuur onderschreven. Dit houdt in 

dat de afdeling onder leiding van het afdelingsbestuur een actievere rol moet gaan vervullen in 

Amsterdam en in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost in het bijzonder. Het betekent ook dat het 

bestuur, de fractie en de werkgroepen zich actief opstellen en vooral ook participeren op basis van 

het sociaaldemocratische gedachtegoed van de partij. Belangrijk in deze is het activeren van alle 

leden en het programmeren en organiseren van activiteiten met een nadruk op jonge leden. 

De afdeling heeft er voor gekozen om nieuwe bestuursverkiezingen te houden en heeft in diezelfde 

vergadering een voordrachtscommissie ingesteld om een voortel voor een nieuw bestuur te doen 

aan de ALV. Deze voordrachtscommissie bestaat uit: 

 Elvira Sweet (voormalig gedeputeerde Provincie Noord-Holland) 

 Martijn Kool (voormalig voorzitter PvdA Amsterdam) 

 Ellen Dekkers (voormalig voorzitter FNV Bondgenoten) 

 

Procedure 

Belangstellenden voor het afdelingsbestuur konden zich in eerste instantie van 14 april tot en met 28 

april kandidaat stellen. Omdat het aantal kandidaten op de sluitingsdatum te gering was, heeft de 

voordrachtscommissie het bestuur verzocht de kandidaatstellingstermijn te verlengen en wel tot en 

met 22 mei 2016. Het bestuur heeft begin mei ook nog een belronde georganiseerd om leden te 

motiveren zich kandidaat te stellen voor het bestuur of om op andere wijze voor de partij actief te 

worden. Het nieuwe bestuur zal uit minimaal 5 en maximaal 7 personen bestaan met als werkcredo 

“Klein maar slagvaardig”. 

Bij sluiting van de kandidaatstellingstermijn hadden zich 3 kandidaten voor het voorzitterschap 

gemeld en 9 kandidaten als algemeen bestuurslid. Van die laatste groep hebben 2 kandidaten zich 

teruggetrokken en is 1 kandidaat niet woonachtig in Amsterdam Zuidoost en daarom niet 

verkiesbaar. Na de sluitingstermijn hebben zich nog 2 kandidaten gemeld. Zij konden vanwege het 

verstrijken van de kandidaatstellingstermijn niet meer meedoen voor de kandidaatstelling 

afdelingsbestuur. Natuurlijk hopen wij dat zijn op een andere manier hun bijdrage aan de partij 

willen gaan leveren. 

De voordrachtscommissie heeft op donderdag 9 en vrijdag 10 juni gesprekken gevoerd met alle 

kandidaten. 

 

  



Voordracht afdelingsbestuur 

De voordrachtscommissie draagt de volgende personen voor als nieuw bestuur van de PvdA afdeling 

Amsterdam Zuidoost: 

Gin Sanchez   voorzitter 

Jacqueline Essien  penningmeester 

Stephano Stoffel  secretaris 

Angelo Bromet   algemeen bestuurslid 

Walther Haaswijk  algemeen bestuurslid 

Jihad el Hadouri  algemeen bestuurslid 

 

De voordrachtscommissie heeft bij de selectie van bovenstaande personen gelet op zowel de 

persoonlijke competenties van de kandidaten als op de groepssamenstelling. Dat laatste is van 

belang omdat het afdelingsbestuur als team moet opereren en als team alle benodigde competenties 

in zich moet hebben. Leidend bij de selectie was de doelstelling van vernieuwing en verjonging zoals 

door de afdeling bepaald. Het voorgestelde bestuur is een mooie mix van ervaring (Gin, Stephano en 

Angelo) en vernieuwing (Jacqueline, Walther en Jihad), van oud en jong, man en vrouw en van 

verschillende culturele achtergronden. Ook de competenties van de kandidaten vullen elkaar aan. 

Onderstaand zullen we de kandidaten de revue laten passeren op hun verwachte bijdrage aan het 

bestuur. 

 

Gin Sanches 

Gin is al jaren betrokken bij de afdeling en heeft meegeschreven aan het PvdA verkiezingsprogramma 

voor Amsterdam Zuidoost 2014-18. Gin heeft visie en ambitie, wil de bestuurscultuur in Zuidoost 

veranderen en als afdelingsbestuur mee helpen om meer te realiseren van het PvdA 

verkiezingsprogramma. Hij is analytisch sterk en wij achten hem in staat om als voorzitter een 

verbindende rol te spelen richting de verschillende stromingen binnen de partij en binnen Zuidoost in 

het algemeen. Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt staat bij hem voorop. Daarnaast heeft hij 

oog voor de relatie met de stad en het partijbestuur. 

 

Jacqueline Essien 

Jacqueline is zeer praktisch ingesteld; sterk in onderzoeken, organiseren, planmatig werken en 

structuur aanbrengen. Zij is eerder 4 jaar penningmeester geweest van het Vrouwen Empowerment 

Centrum (VEC) . Dit maakt haar een goede penningmeester voor de afdeling. Daarnaast heeft zij op 

basis van haar werkervaring veel kennis van de gemeentelijke omgeving. Zij is zelf een voorbeeld van 

de vernieuwing, maar wil die ook verder brengen. Zij heeft de ambitie om leden persoonlijk te 

benaderen, te polsen wat er leeft en met deze issues interactief aan de slag te gaan zowel in kleinere 

als grotere groepen met als doel concrete actiepunten te formuleren waarmee aan de slag gegaan 

wordt. 



 

Stephano Stoffel 

Stephano vervult sinds 2014 de rol van secretaris in het bestuur en wij stellen voor dat hij dat ook in 

het nieuwe bestuur blijft doen. Stephano is een harde werker, die in staat is de afdelingsprocessen 

goed te laten verlopen. Hij komt het beste tot zijn recht in een bestuur dat als team functioneert. 

Naast het goed laten draaien van de vereniging ligt zijn ambitie vooral in het vergroten van de 

zichtbaarheid van de PvdA in Zuidoost via het organiseren van politieke cafés en canvassen in de 

buurt. 

 

Angelo Bromet 

Hoewel Angelo al een periode meedraait in het afdelingsbestuur, vertegenwoordigt hij eveneens de 

vernieuwing en verjonging. Angelo is gedreven, creatief en voortdurend op zoek naar nieuwe 

initiatieven om (potentiele) leden en vooral jongeren bij de activiteiten van de PvdA te betrekken. En 

ook om het netwerk van de PvdA leden in te zetten om jongeren uit Zuidoost meer perspectief te 

bieden. Hij is in staat zaken van de grond te krijgen en in beweging te brengen. Angelo heeft zowel 

vanuit zijn werk als vanuit zijn PvdA activiteiten veel kennis van Zuidoost en van de politiek in zowel 

de stad als het stadsdeel. 

 

Walther Haasdijk 

Walther is een blanco blad in de afdeling, hoewel hij zowel de landelijke als lokale politiek redelijk 

goed volgt. De PvdA moet volgens hem meer smoel krijgen in de wijk en leden in kaart brengen, 

zodat er voor de verkiezingen in 2018 geloofwaardige kandidaten voorgedragen kunnen worden. 

Walther heeft ideeën hoe we inzicht kunnen krijgen in potentiele PvdA kiezers en hoe we die kunnen 

bereiken en aan ons binden en kan daarmee een goed bijdrage leveren aan ledenwerving en 

scouting. Walther is in staat een voortrekkersrol te spelen in het opstellen van een toekomstig 

beleidsplan, met concrete doelstellingen en een heldere strategie. 

 

  



Jihad el Hadouri 

Jihad woont nog maar een paar maanden is ons stadsdeel en heeft daardoor nog geen netwerk of 

ervaring opgebouwd in Zuidoost. Jihad is jong (24) en ambitieus en heeft via haar stage bij het 

partijbureau en haar betrokkenheid bij het ombudswerk al behoorlijk wat ervaring opgedaan in de 

PvdA. In Zuidoost wil zij zich, gelet op haar ervaring, vooral inzetten voor de permanente campagne. 

De commissie vindt de onbevangenheid en jeugdige ambitie van Jihad een aanwinst voor het 

bestuur. 

 

Tot slot 

De voordrachtscommissie heeft er niet voor gekozen om alle portefeuilles te verdelen; dat is een 

taak van het bestuur zelf. Gelet op de samenstelling van dit bestuur, zijn wij er van overtuigd dat de 

genoemde taakinhoudelijke functies van ledenwerving en scouting, Public Relations, Permanente 

Campagne, vrijwilligers coördinator en thematische werkgroepen door dit team goed ingevuld kan 

worden. 

De voordrachtscommissie is aangenaam verrast door de hoge kwaliteit van de kandidaten en is er 

van overtuigd dat het voorgestelde bestuur de gestelde ambities waar kan maken, vanzelfsprekend 

met de inzet van ons allen.  

De commissie dankt ook de kandidaten die nu niet zijn voorgedragen hartelijk voor hun sollicitatie en 

rekent erop dat zij hun kwaliteiten op een andere wijze in blijven zetten voor de PvdA in Amsterdam 

Zuidoost. 

Wij danken de afdeling bij voorbaat voor het in ons gestelde vertrouwen en rekenen erop dat onze 

voordracht door de afdelingsvergadering bekrachtigd wordt. 

 

Elvira Sweet 

Martijn Kool 

Ellen Dekkers 

 

 


