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Huayro Pootjes
Kandidaat Voorzitter
Huayro is jong, ambitieus en enthousiast. Hij kent GroenLinks al goed als bestuurslid politiek en
regiogroepen en lid van de diversteitscommissie voor DWARS Amsterdam. Op die manier heeft hij al
bestuurservaring opgedaan en weet hij hoe je mensen moet enthousiasmeren voor de partij.
Daarnaast heeft hij de wens uitgesproken, als geboren en getogen West Amsterdammer, om zich als
voorzitter in te kunnen zetten voor een succesvolle verkiezingscampagne in het stadsdeel. Met zijn
enthousiasme voor GroenLinks en het stadsdeel zien wij in Huayro een waardevolle toevoeging aan
het bestuur en een sterke kandidaat voorzitter. Daarom bevelen wij Huayro van harte aan voor deze
rol.
Ruud van der Wal
Kandidaat penningmeester
Ruud is een door en door GroenLinks Amsterdam Wester. De meeste van jullie zullen hem kennen als
een goed en actief campagnevoerder. Na jaren trouwe dienst in deze rol wil Ruud nu ook iets
bijdragen in het bestuur van de afdeling. De kandidatencommissie ziet in Ruud een sterke kracht die
voor stabiliteit in het bestuur kan zorgen. Met zijn bedachtzame en rustige karakter denkt de
kandidatencommissie dat Ruud een goede penningmeester voor de afdeling zal zijn. Ruud verwacht
daarnaast veel plezier te gaan beleven in het ondersteunen van het bestuur in de komende
campagnetijd.

Misja Steinmetz
Kandidaat secretaris
Misja had al begin dit jaar gesolliciteerd als bestuurslid en omdat door alle omstandigheden de ALV
in het voorjaar geen doorgang kon vinden is hij al een aantal maanden als interim-bestuurslid aan de
slag gegaan. Misja's enthousiasme en oog voor detail zijn een toevoeging aan het nieuwe bestuur.
Misja kan mensen enthousiasmeren en een teamgevoel creëren, een essentiële vaardigheid als
bestuurslid, zeker met de verkiezingen op komst. Verder zijn de schriftelijke vaardigheden van Misja
van een hoog niveau. De kandidatencommissie beveelt Misja dan ook hartelijk aan als secretaris voor
het bestuur.

Jaël Mulder
Kandidaat Algemeen Bestuurslid
Jaël maakt zich al jaren zorgen over het gebrek aan duurzaamheid en de grote sociale ongelijkheid in
en buiten de stad. Daarom is ze overtuig veganist, probeert ze met haar gezin afvalvrij te leven en is
ze ook regelmatig te vinden bij demonstraties en bijeenkomsten in Amsterdam. Graag wil ze als
algemeen bestuurslid in West helpen GroenLinks zo groot mogelijk te maken in de komende
verkiezingen en ook op die manier haar idealen uitdragen. Als studente criminologie en door haar
ervaring met marketing en klantgerichte communicatie, denken wij dat Jaël zeer nuttige
vaardigheden meebrengt naar het bestuur. Daarom bevelen wij Jaël van harte aan voor de positie
van algemeen bestuurslid.

