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Afdeling D66 Den Haag
Kandidaat voor de functie van: SECRETARIS
Pauline Gerth van Wijk (1995)
Na veel functies te hebben gedaan bij de Jonge Democraten (JD),
waaronder congresvoorzitter en landelijk secretaris, lijkt het me leuk
om me nuttig te maken bij D66.
Ik ben een secretaris in hart en nieren, want wat is er nou mooier dan
notuleren of discussiëren over de uitleg van het HR, maar op het
moment mis ik een bestuur. Aangezien dit bestuur een secretaris zoekt, lijkt me dat een perfecte match.
Alhoewel ik nog het een en ander zal moeten leren over de precieze werking van D66 Den Haag, zal dat
snel kunnen gaan op basis van mijn ervaring bij de JD. Ik zie het voor mij als kandidaat vooral als een
belangrijke en leuke uitdaging om mijn netwerk binnen D66 uit te bouwen.
Naast het secretariële draag ik ook graag bij aan de algemene bestuurstaken. Zo heb ik ervaring
opgedaan met het organiseren van een campagne tijdens ook de Provinciale Statencampagne, help ik
graag mee met ledenwerving en kan ik inhoudelijk bijdragen met mijn juridische kennis.

Iftin Abokor (1984)
De reden waarom ik mij kandideer voor het bestuur van D66 Den Haag is
simpel. Ik ben een doener. Niet lullen, maar poetsen. Al bijna 10 jaar zet
ik mij in voor de partij. De eerste jaren in Utrecht, de stad waar ik
studeerde en later in Amsterdam, waar ik met een klein team D-loquentia
Amsterdam heb opgezet.
Meedoen in een politieke partij vind ik belangrijk. Als je idealistisch bent, wil je je stem laten horen.
Daarom ben ik ook altijd actief geweest in medezeggenschapsorganen. Zowel tijdens mijn studie als op
mijn werk. Als sociaaldemocraat wil ik mijn bijdrage leveren het geluid van eenieder te laten horen. En
dat wil ik nu graag doen voor D66 Den Haag. Ik wil graag voor u de verbinder zijn binnen onze afdeling.
Toen ik op 10 maart op de AAV aanwezig was en hoorde dat het bestuur opzoek was naar een opvolger
voor Ange de Beer, twijfelde ik geen moment en besloot ik de mouwen op te rollen. Kort daarop brak
het coronatijdperk aan. Een bijzondere tijd, meehelpen in een bestuur tijdens een pandemie. Met veel
plezier heb ik meegeholpen digitale bijeenkomsten te organiseren.
Toch denk ik dat ik de afdeling van D66 Den Haag nog beter van dienst kan zijn als secretaris. Door mijn
juridische achtergrond geniet ik ervan de reglementen door te spitten en ik merk dat mijn jarenlange
ervaringen in de medezeggenschap, de ondernemingsraad van ProDemos en bij andere afdelingen van
D66 goed van pas komen in dit bestuur. We hebben belangrijke jaren voor de boeg en ik zou het een eer
vinden mij in te mogen zetten als uw secretaris.

Kandidaat voor de functie van: PENNINGMEESTER
Leon van der Linden (1959)
Mijn naam is Léon Linders en ik ben 61 jaar en woon vrijwel mijn hele leven in de
prachtige stad Den Haag.
In de jaren ’80 tot midden jaren’90 was ik een actief betrokken lid van de afdeling
Den Haag. Vanwege drukke banen, ook in het buitenland, werd het een
lidmaatschap op afstan d. Sinds mijn terugkeer uit Parijs in 2019 ben ik weer
actief betrokken bij D66 in de landelijke thema afdeling Ruimte en Mobiliteit.
Graag zet ik me met veel enthousiasme in als Penningmeester voor de afdeling
Den Haag en breder waar nodig, zeker in de komende verkiezingsjaren. Ik heb ruime verenigingservaring
(o.a. VNO/NCW-West en Railforum), ook als secretaris en penningmeester.
De leiderschapsstijl van Sigrid Kaag spreekt me enorm aan en maakt enthousiast om actief te zijn. Ik ben
altijd nauw betrokken geweest bij de stad Den Haag, o.a. in een wijkberaad, via mijn vroegere werk bij
HTM en bij de totstandkoming van RandstadRail

Lisanne van der Weijden (1990)
Sinds mijn lidmaatschap bij D66 draag ik een warm hart toe aan de Haagse
afdeling. We zijn een mooie club mensen die hun idealen uitdragen. Samen
hebben we een enorme organisatiekracht, die wil ik aanmoedigen.
Tijdens mijn werkzaamheden voor de gemeenteraadsverkiezingen merkte ik dat
het veel uitmaakt wat er buiten de campagnetijd gebeurt voor het behalen van
goede resultaten. Het hele jaar betrokkenheid van actieve leden in wijken en
werkgroepen zorgt voor een verbinding met Den Haag waarvan we meer kunnen
profiteren. Daarom wil ik als penningmeester juist daar de middelen voor benutten.
Ik stel mij kandidaat voor het penningmeesterschap omdat ik geloof dat een begroting een belangrijk
middel is in het behalen van gestelde doelen. Die twee wil ik sterk aan elkaar verbinden. Daarnaast wil ik
mij hard maken voor een weerbare afdeling voor de onzekerheden en uitdagingen die onze kant
opkomen, zoals een nieuwe landelijke lijsttrekker en de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Beide
kunnen een positieve of negatieve impact hebben op de kas.
In verschillende besturen, commissies en een voormalig eigen bedrijf heb ik ervaring opgedaan met
penningen en de bijbehorende jaarcycli. Met mijn gestructureerdheid, kritische blik en betrokkenheid
met de Haagse afdeling ben ik een goede kandidaat. Ik hoop op uw vertrouwen en uw stem.

Kandidaat voor de functie van: ALGEMEEN BESTUURSLID (talentontwikkeling)
Dion Kerkhoven (1974)
Beste leden! Ik zie dat men nog altijd op zoek is naar een bestuurslid
Talentontwikkeling. Daar wil ik mij graag voor beschikbaar stellen. Ik vind
het leuk om mensen te coachen en handvatten te geven, en ze zo te helpen
om namens D66 mooie functies te bekleden waar de hele maatschappij wat
aan heeft. Een leven lang leren is niet alleen een mooie slogan, maar ook
een uitstekend streven voor iedereen, steeds meer nieuwe dingen leren
draagt bij tot persoonlijke ontwikkeling, iets dat nooit zou moeten stoppen.
Zelf ben ik drie jaar geleden begonnen met Chinees leren en ik heb alleen
spijt dat ik daar niet eerder mee begonnen ben.
Als bestuurslid Talentontwikkeling zou ik graag activiteiten willen organiseren voor nieuwe (en minder
nieuwe) ambitieuze leden. Workshops, debatvaardigheden, met elkaar de verdieping opzoeken,
politieke tegenstanders leren te begrijpen, internationale contacten verstevigen… en dan niet alleen in
zaaltjes met een flipover, maar juist ook daarbuiten, bijvoorbeeld in musea, tijdens festivals, op scholen
en in de wijken.
Wolk Eekhof (1952)
Graag draag ik mijn steentje bij aan het goede werk van D66. Ik onderschrijf de
visie en doelstelling en afdeling Den Haag. Ik heb prettig contact met
(raads)leden en bestuur. Heb tijd beschikbaar voor bestuursfunctie, naast
werkgroepen. Het sterkst ben ik in acties bij incidentele projecten.

Kandidaat voor de functie van: ALGEMEEN BESTUURSLID (ledenbinding)
Dyonne Niehof (1992)
Enkele jaren geleden stapte ik met knikkende knietjes op de fiets, op weg
naar de nieuwjaarsborrel van D66 Den Haag. Ik woonde nog maar een paar
maanden in deze stad en was nog maar een paar weken lid, en kende
niemand van de Haagse D66 afdeling. Die avond ontmoette ik een grote
groep mensen die – ondanks de onderlinge (menings)verschillen en
overtuigingen – een gemeenschappelijk streven hebben: de stad Den Haag
mooier, inclusiever, duurzamer en sterker maken. Vanaf dat moment wist ik
dat dit een club is waar ik bij wil horen.
De afgelopen jaren heb ik al veel mogen organiseren en heb ik op diverse manieren een actieve rol
gehad binnen de vereniging. Nu stel ik mij kandidaat als bestuurslid. Ik wil bijdragen aan een vereniging
waar iedereen zich thuis voelt, waar voor ieders talenten een plek is. In een werkgroep, wijkteam, Dcafé of in een van de vele andere onderdelen van onze vereniging.
Sinds enkele maanden mag ik deze rol met veel plezier ad-interim vervullen. Graag krijg ik
de kans dit de komende jaren te blijven doen.

Wolk Eekhof (1952)
Graag draag ik mijn steentje bij aan het goede werk van D66. Ik onderschrijf de
visie en doelstelling en afdeling Den Haag. Ik heb prettig contact met
(raads)leden en bestuur. Heb tijd beschikbaar voor bestuursfunctie, naast
werkgroepen. Het sterkst ben ik in acties bij incidentele projecten.

