
 
Vast een eerste kennismaking  
De verkiezing van de nieuwe bestuursleden vindt plaats tijdens de AAV op 21 april 2018 in MidWest 
(Cabralstraat 1), aanvang 14.00. De kandidaten zullen zich daar presenteren met een korte pitch. Daarna is 
er per kandidaat wat tijd ingeruimd voor vragen van leden. Hierbij vast een eerste kennismaking. 
 
Kandidaten voor de functie van Secretaris, D66 Amsterdam 
(op alfabetische volgorde)  

 
Alexander Doijer 
 

 

Door de jaren heen heb ik mijzelf enorm ingezet voor D66 Amsterdam. Als onderdeel 
van de PPC in Zuid en Centraal, voor GR2014 & 2018. Mijn rollen tijdens de 
verkiezingen (lokaal, provinciaal, Europese, en referendum), Gay Pride, thema groepen 
en velen evenementen. 
Binnen de organisatie van D66 Amsterdam, heb ik ook meerdere functies bekleed; 
bestuurslid communicatie en vicevoorzitter politiek voor Amsterdam Zuid, en later als 
voorzitter van de besluitvormingscommissie voor D66 Amsterdam. En als laatste, was ik 
bestuurscommissie lid in Amsterdam Zuid, en nu stadsdeelcommissielid.   
 
Mijn wens om secretaris te zijn voor het bestuur komt uit mijn passie voor de 
Amsterdamse politiek. Het zou een eer zijn om onze fractie en bestuur op centrale 
niveau te ondersteunen via mijn inhoudelijke kennis van  de statuten & reglementen. 
Maar ook met mijn kennis van computers. Niet alleen Office, maar ook technisch 
(hardware, software, on/offline).  Ik zal als secretaris  werken aan een moderner en 
toegankelijker D66 Amsterdam. 
 
 

Ilkay Kizil 
 

 
 
 

Van kinds af aan heb ik een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Op mijn basisschool 
voelde ik mij geroepen om anderen te helpen. Ik had met name een zwak voor 
klasgenoten die moeilijk konden leren en/of gepest werden. Eveneens komt mijn 
drijfveer om politiek actief te zijn voort uit dit rechtvaardigheidsgevoel. 
  
De reden dat ik mijzelf kandideer is omdat ik wil bijdragen aan nieuwe vormen van 
participatie. Daarnaast ambieer ik (niet-actieve) leden meer te betrekken bij onze partij; 
het inclusieve karakter van D66 wil ik versterken. Tot slot wil ik de komende tijd de 
uitvoering van het beleids- en het jaarplan van het bestuur bewaken en zorgen dat 
moties en amendementen op de juiste wijze worden voorbereid. 
  
Samengevat: ik heb ontzettend veel zin in om met deze missie aan de slag te gaan! 
 
 

Wijnand Mirandolle  
 

 

Ik woon sinds 2001 in Amsterdam en ben net verhuisd naar de Watergraafsmeer. Ik ben 
35 jaar en getrouwd. Ik ben ongeveer 10 jaar lid van D66 en heb ervaring opgedaan in 
het bestuur van D66 in Oost en tot en met deze maand ook in Zuid.  
 
De rol van secretaris past mij als organisatiekundige. In mijn dagelijks werk als 
Operations Manager zorg ik voor structuur en zorg ik dat mijn collega’s optimaal 
kunnen presteren. Hetzelfde zie ik in mijn rol als secretaris: zorgen dat de vereniging 
optimaal presteert en dat D66 kan doen waar zij goed in is: mijn geliefde Amsterdam 
nog beter en mooier maken. 
 
Mijn ervaring in de stadsdelen gecombineerd met mijn werkervaring wil ik graag 
inzetten als secretaris. Ik zie mezelf als een persoon met humor en een flinke dosis 
relativeringsvermogen. Iets wat naar mijn idee goed van pas kan komen in een 
bestuursfunctie. 



 

 
Kandidaten voor de functie van Vicevoorzitter Organisatie, D66 Amsterdam 
(op alfabetische volgorde)  

 

Luc van Beers 
 

 

Hierbij meld ik mij (opnieuw) aan als kandidaat voor het D66 bestuur van Amsterdam 
(met daarbij de kanttekening dat ik graag plaats maak voor een andere kandidaat 
zonder directe persoonlijke belangen en ambities die onderstaande uitgangspunten 
stevig mee wil uitdragen).  
 
Idealiter wil ik graag deel uit (gaan) maken van een geheel vernieuwd bestuur dat een 
nieuw mandaat krijgt van de leden van D66 in Amsterdam. Een vernieuwd bestuur met 
een duidelijke agenda en ambitie.  
Ik zou voor de periode 2018 – 2022 het liefst tekenen voor de volgende 
uitgangspunten: 
·         Open cultuur waar debat de norm is, en waar we invulling geven aan een 
belangrijke richtingwijzer van D66 namelijk vertrouw op de eigen kracht van mensen  
·         Toekomstgerichte organisatie, waarbij D66 in Amsterdam opereert met een 
bestuur dat primair verbindt  
·         Inclusief als leidend en bindend thema, het hart van waaruit we als partij gaan 
denken en handelen en met concrete doelstellingen; want we vinden onszelf wel 
inclusief, maar we zijn dat nog niet echt 
Simpel samengevat wil ik onderdeel uitmaken van een bestuur dat meer dan voorheen 
zich gaat toeleggen op de vereniging als geheel en minder 'opgesplitst' wil opereren.  
Een bestuur dat ook herkenbaarder als D66 in en met de stad betrokken gaat handelen. 
Dus focus op inclusiviteit, debat, betrokkenheid, herkenbaarheid, leefbaarheid, 
duurzaamheid etc. etc.  
Een partij die ook meer een spiegel is van de stad in alle opzichten: jong|oud - 
man|vrouw - arm|rijk - Amsterdam origineel|nieuwkomers - laag|midden| hoog 
opgeleid - binnen|buiten de ring – etc. etc.  
 
 

Anneke Ensink 
 

 

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier deelgenomen aan de activiteiten die D66 
organiseert voor de leden van de vereniging. Als voorzitter van de Armoede en 
participatie kennisgroep heb ik regelmatig een bijdrage geleverd aan het stadscongres, 
de masterclass en andere (ook landelijke) initiatieven. Het lijkt me een eer om vanuit 
het hart van de vereniging de energie die er bij de Amsterdamse leden heerst te voeden 
en te kunnen faciliteren.  
In mijn werk in het Sociale Domein van de gemeente Amsterdam ben ik dagelijks bezig 
om de hulp aan kwetsbare Amsterdammers te verbeteren. Dit doe ik door bestuurders, 
beleidsmakers en hulpverleners vanuit de verschillende domeinen van Jeugd, Zorg en 
werk met elkaar in contact te brengen, en de verschillen in culturen te overbruggen.  
 
Als vicevoorzitter organisatie wil graag de verbindende spil zijn die mensen en ideeën 
binnen D66 bij elkaar brengt. Ik wil graag zichtbaar en benaderbaar zijn voor alle leden 
en alle gremia binnen de vereniging en vanuit contact en idealen de vereniging verder 
tot bloei laten komen. Ik voel me zeer op mijn plek binnen het liberale vrijheidsdenken 
van D66. Toch wil ik mij inzetten om ook het sociale gezicht, dat ik voel en ervaar bij de 
leden, meer zichtbaar en tastbaar vorm te geven in de komende jaren.  
Dat de vereniging en het bestuur een roerige tijd achter de rug heeft is mij helder. Ik 
hoop met nieuwe energie, dialoog, begrip en verbinding de saamhorigheid en het 
gezamenlijk ideaal op de voorgrond te kunnen zetten. 
 

  



 
 
 
 
Remko Zuidema 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Wij vormen onze partij; actief, talentvol en betrokken in onze vereniging. Zorgvuldig is 
ook duurzaamheid nu opgenomen in de kern onze D66 beslissingen. Ons D66 
Amsterdam programma geeft onze Afdeling hierin een bijzondere en zichtbare 
voorbeeldrol. Dat vraagt organisatiekracht om onze leden met hun enorme relevante 
kennis en kunde te verbinden met onze bestuurders, raadsleden en wethouders in onze 
stad en ruim daarbuiten. 

 
Ik geloof in de persoonlijke kracht van onze leden die hun kennis, kunde en ervaring 
graag inbrengen in onze vereniging. Als vicevoorzitter D66 Amsterdam Zuid heb ik 
destijds hieraan gewerkt door inhoudelijke debatten met interne en externe experts te 
organiseren. In de afgelopen tien jaar heb ik ook veel mogen bijdragen in de opbouw en 
uitbouw van kennis en kunde vanuit de inmiddels ruim 1000 leden van de thema 
afdeling Duurzaam. Daarvan mag ik vicevoorzitter, werkgroepleider en 
Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen vertegenwoordiger voor zijn. Ook als 
(duo)deelraadslid in ZuiderAmstel, verkiezingsprogramma opsteller en 
verantwoordelijke in D66 Noord-Holland, heb ik veel onderdelen van onze democratie 
mogen invullen. Deze interne ervaring zet ik – aangevuld met bijna twintig jaar 
werkervaring in onze stad o.a. als leidinggevende bij het Ingenieursbureau Amsterdam 
– graag in om het verschil te maken.  

 
Duurzaam handelen drijft mij als leidraad in en naar de gezonde, leefbare en 
welvarende stad. Daarmee en daarom neem ik graag verantwoordelijkheid en stel mij 
verkiesbaar als jouw vicevoorzitter en bestuurslid Organisatie van onze afdeling 
Amsterdam. Onze maatschappij heeft dat hard nodig, onze stad Amsterdam heeft dat 
hard nodig en met jouw stem maak ik graag het verschil. 
 

 


