
 
Voordracht nieuwe bestuursleden GroenLinks Amsterdam West  
 
Van:   Afdelingsbestuur GroenLinks Amsterdam West 
Aan:   Algemene Ledenvergadering op 15 september 2022 
Datum: 31 augustus 2022 
Betreft: Voordracht nieuwe leden afdelingsbestuur 
 

 
Tijdens de ALV op 15 september stemmen we over de benoeming van nieuwe bestuursleden. 
Hieronder lichten de kandidaten hun motivatie kort toe. Leden van het afdelingsbestuur worden 
benoemd voor een termijn van twee jaar. 
 
Eco Matser, kandidaat voorzitter 
Ik heb mij het laatste jaar met veel plezier ingezet voor Groenlinks is Amsterdam West. Huis aan huis 
voor de verkiezingscampagne en als kandidaat voor de stadsdeelcommissie. Ik stel me nu graag 
kandidaat voor de rol als voorzitter van de afdeling. 
Buiten Groenlinks heb ik als programmamanager en woordvoerder bij diverse milieu- en 
ontwikkelingsorganisaties veel managementervaring opgedaan, strategisch inzicht gekregen in 
politieke processen en mensen aangestuurd en gemotiveerd. Ik heb een brede maatschappelijke 
belangstelling, ervaring in andere besturen en heb veel contact gehad met Groenlinks vanuit mijn 
“buiten-parlementaire” werk. 
Het lijkt me erg leuk om met het nieuwe bestuursteam te werken aan een nog actievere partij in 
Amsterdam West. 
 
 
Sabine Scharwachter, kandidaat secretaris 
Hi GroenLinksers, mijn naam is Sabine Scharwachter, ik woon sinds drie jaar in de Zeeheldenbuurt en 
stel me kandidaat als secretaris van onze afdeling Amsterdam-West. In mijn dagelijks leven studeer ik 
geschiedenis en werk ik bij vredesorganisatie PAX. Daarnaast spendeer ik nog altijd met veel plezier 
teveel van mijn tijd aan GroenLinks en jongerenorganisatie DWARS. De komende periode wil ik dat 
graag doen in het afdelingsbestuur! Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een levendige afdeling, 
omdat ik het samenkomen met mede-GroenLinksers altijd bere gezellig vind én omdat meer actieve 
GroenLinksers ook gewoon een betere wereld betekent. In de rol van secretaris hecht ik aan een 
heldere communicatie richting de leden. Verder leert de ervaring dat hoe langer je bij een vereniging 
rondloopt, hoe meer je daadwerkelijk plezier beleeft aan keuvelen over de nut en noodzaak van een 
lid of artikel in de reglementen. In plaats van louter keuvelen, zet ik dat plezier nu graag in om de 
geest van de statuten en het HR binnen deze afdeling uit te dragen. Ook hoop ik dat ik het bestuur 
met mijn sneltyptalent een goede dienst kan bewijzen tijdens de bestuursvergaderingen. Ten slotte 
kijk ik ernaar uit om samen met de rest van het bestuur meer leerzame en leuke activiteiten te 
organiseren en onderweg mijn stadsdeel ook weer beter te leren kennen! Groetjes, Sabine 
 
 
Veerle Ravensbergen, kandidaat algemeen bestuurslid 
Hallo allemaal! Mijn naam is Veerle Ravensbergen en ik stel me graag kandidaat als algemeen 
bestuurslid. In het dagelijks leven werk ik als marketeer en hou ik me veel bezig met communicatie, 
projectmanagement en het organiseren van evenementen. Afgelopen gemeenteraad en 
stadsdeelcommissie verkiezingen ben ik actief geworden met huis-aan-huizen. Ik vond dit een 
superleuke manier om de bewoners en de politiek van West beter te leren kennen en zou me nu graag 
nog meer onderdompelen in de lokale bezigheden van GroenLinks. Vandaar dat het me ontzettend 
leuk lijkt om in het bestuur aan de slag te gaan. 



 
Marius Troost, kandidaat algemeen bestuurslid 
Mijn naam is Marius, ik ben 29 jaar en sinds 9 jaar gelukkig bewoner van de Staatsliedenbuurt in de 

Westerpark. In het dagelijks leven werk ik als lobbyist bij een milieuorganisatie. De afgelopen twee 

jaar ben ik met veel plezier actief geweest als Organiser voor GroenLinks in ons stadsdeel en heb ik de 

campagnes voor de Tweede Kamer en Gemeenteraad helpen coördineren. In die tijd heb ik tijdens 

onze acties ontzettend veel leuke contacten opgedaan binnen GroenLinks en binnen onze buurt. Dit 

heeft me gemotiveerd om hier ook in het bestuur van West mee door te willen gaan. Binnen het 

bestuur wil ik graag bijdragen aan het organiseren van de activiteiten van GL in West en zorgen dat 

de binding met de leden sterk blijft. 

 
Naast de voordracht van bovengenoemde nieuwe bestuursleden, draagt het afdelingsbestuur huidig 
penningmeester Ruud van de Wal graag voor voor een nieuwe termijn van twee jaar. 
 
Ruud van der Wal, penningmeester 
Mijn naam is Ruud van der Wal, sinds een paar jaar woon ik in de Spaarndammerbuurt.  
Ik vind het belangrijk om de stad en de wereld een goede toekomst te geven. Over het klimaat maak 
ik mij existentiële zorgen daarom ben ik actief betrokken bij ondermeer bij Groenlinks, Extinction 
Rebellion, Greenpeace. Vanuit mijn technische achtergrond kijk ik kritisch naar bijvoorbeeld 
fietspaden, openbaar vervoer, glasvezelnetwerk, warmtenet in mijn omgeving dus Amsterdam West. 
 
 


