
Kandidaatstellingsformulier - Bestuur D66 Arnhem 

 
Foto kandidaat 
 

  

Functie: Algemeen secretaris 
 
Naam kandidaat Alexander van den Berg 
D66 lid sinds zaterdag 22 oktober 2016 
Arnhems lid sinds zondag 17 december 2017 
Ook interesse in 
portefeuille(s) 

☐ Politiek secretaris 

☐ Campagne 

☒ Communicatie 

☒Ledenbinding & werving 

☒ Talentontwikkeling 

☐ Opleiding 

 
Eerdere functies binnen D66 (dit kan je terugvinden op MijnD66.nl) 

Rol Plaats Van Tot 

Algemeen Secretaris Jonge 
Democraten Arnhem-
Nijmegen 

Arnhem-Nijmegen maandag 22 juni 
2020 

maandag 21 juni 
2021 

Portefeuillehouder 
Buitenlandse Zaken bij Jonge 
Democraten 

N.v.t. (Landelijk) donderdag 20 
februari 2020 

donderdag 30 
september 2021 

Klik of tik om tekst in te 
voeren. 

Klik of tik om tekst in te 
voeren. 

Klik of tik om een 
datum in te voeren. 

Klik of tik om een 
datum in te voeren. 

 

Toelichting op eerdere functies 

Nog geen functies binnen D66 vervuld, wel vervul ik 2 kaderfuncties bij de Jonge Democraten, waarvan 
één geheel toevallig ook secretaris is. 
 

 

Motivatie 

Beste D66’ers, 
 
Tot mijn verrassing stapte de vorige secretaris vroegtijdig op. Dit bracht mij aan het denken, zou ik 
hem op willen volgen? Op dit moment ben ik nog secretaris bij de regionale jongerenvleugel van 
D66, de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, maar mijn termijn loopt deze zomer af. De functie 
van secretaris bevalt me enorm: ik houd van orde, structuur, overzicht en lijstjes. Ik heb het 
afgelopen jaar gezien dat ik een wezenlijke bijdrage aan een bestuur kan vormen door alle zaken op 
orde te hebben. Door namelijk organisatorisch erg gestructureerd te werken, kan ik de andere 
bestuursleden zoveel mogelijk faciliteren.  

Bijkomend voordeel is dat de JD en D66 allebei dezelfde systemen gebruiken. Ik zal dus 
weinig moeite hebben met taken als nieuwsbrieven en ledenadministratie. Naast de standaard 
secretaristaken heb ik mij het afgelopen jaar hard gemaakt voor een warmer nieuwe ledenbeleid en 
Arnhem meer op de kaart zetten als regionale hoofdstad van Gelderland. Ik hoop mij voor beide 
doelen ook voor D66 Arnhem in te kunnen zetten met eenzelfde hoeveelheid energie.  

Ik kijk er naar uit om nu mijn steentje voor ‘de moederpartij’ bij te dragen. Hopelijk kan ik op 
jouw stem rekenen! 
 

 
 


