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Kandidatenboek – 24 september 2019 
 
Dit is het kandidatenboek ten behoeve van verkiezingen voor het afdelingsbestuur en de 
APC die zullen plaatsvinden op dinsdag 24 september 2019 tijdens de Algemene 
Afdelingsvergadering van D66 Utrecht. 
 
Alle informatie over de vacatures en de AAV is te vinden via: 
https://utrecht.d66.nl/agenda/algemene-afdelingsvergadering-met-bestuursverkiezingen/ 
 

Verkiesbare functies 
1. Penningmeester 

a. Kandidaat: Robert Landheer 
2. Algemeen bestuurslid debat & activiteiten 

a. Kandidaat: Gudo Borger 
3. Algemeen bestuurslid talentontwikkeling & opleiding 

a. Kandidaat: Ilja Klink 
4. Algemeen bestuurslid ledenwerving & binding 

a. Kandidaat: Adriëtte Sneep 
5. Afdelingsprocedure-commissie (APC) 

a. Kandidaat: Margot Aelen 
 
 

1. Kandidaat penningmeester: Robert Landheer 
 

Beste mede-democraten, 

 

Al zo’n 10 jaar ben ik lid van D66. In die tijd heb ik ongekende groei 

meegemaakt van de vereniging. Dit heb ik voornamelijk vanuit het 

perspectief van de Jonge Democraten meegemaakt, waar ik in die tijd 

actief ben geweest in functies variërend van Landelijk 

Penningmeester, trainer, tot kascommissielid. Hier leerde ik omgaan 

met financiën in een groeiende en steeds-professioneler-wordende-

organisatie. Aansluitend ben ik penningmeester geweest van de 

International Federation of Liberal Youth, de wereldwijde 

koepelorganisatie. Hier leerde ik dat er wereldwijd verschillen zijn in het liberale gedachtegoed, en 

vooral ook in de mogelijkheid vrijheid te uiten. Wel viel me altijd één ding op, het positieve en 

optimistische van liberalen. 

 

https://utrecht.d66.nl/agenda/algemene-afdelingsvergadering-met-bestuursverkiezingen/
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Iets over mij: ik woon sinds 7 jaar in Utrecht, en werk als IT Security Architect bij PostNL in Den Haag. 

Ik heb daarvoor in Enschede Technische Natuurkunde en Technische Bedrijfskunde gestudeerd. 

Nu ik vorig jaar in Leidsche Rijn ben gaan wonen en de 30 gepasseerd ben, is het tijd voor een nieuwe 

stap. Daarom wil ik mijn grens verleggen en bij D66 mijzelf nuttig maken. De afgelopen jaren heb ik 

gemerkt hoe positief en aangenaam Democraten die jong en/of internationaal zijn, kunnen zijn. 

Daarom wil ik nu graag de stap zetten richting Utrecht om me daar bij D66 in te zetten voor een goed 

draaiende vereniging. Want één ding hebben alle organisaties gemeen: met solide financiën is het een 

stuk makkelijker om interessante en goede activiteiten te organiseren, en campagne te gaan voeren. 

Graag help ik hierbij! 

 

2. Kandidaat algemeen bestuurslid Debat & Activiteiten: Gudo 
Borger 
 

Beste Democraten, 

 

Graag stel ik mij kandidaat als algemeen bestuurslid debat & 

activiteiten. Sinds begin 2013 ben ik actief lid van D66, met name op het 

gebied van duurzaamheid. Vanuit mijn ervaring wil ik aan de slag met 

meer verschillende onderwerpen. Door leuke, afwisselende en 

uitdagende bijeenkomsten te organiseren wil ik de komende jaren 

bijdragen aan het maken van een breed gedragen en aansprekend 

verkiezingsprogramma voor 2022. 

 

In Utrecht ben ik secretaris en later voorzitter van de werkgroep duurzaamheid geweest en heb ik met 

de werkgroep advies gegeven aan de gemeenteraadsfractie over uiteenlopende duurzame 

onderwerpen, van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen tot duurzamer stadsvervoer. Daarna 

ben ik bij de landelijke thema afdeling duurzaam actief geworden. Als politiek secretaris heb ik de 

afgelopen twee jaar bijeenkomsten georganiseerd voor lokale en regionale politici om het netwerk van 

de thema afdeling te vergroten en kennisdeling tussen de afdelingen te versterken. Het (mede-

)organiseren van bijeenkomsten zoals het 10-jarig jubileum van de thema afdeling en expertmeetings 

op congressen geven mij de nodige ervaring om dat ook in Utrecht te doen. 
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Daarnaast breng ik juridische kennis mee. Ik ben in het dagelijks leven privacy officer bij een bedrijf in 

Amsterdam. Ook ben ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, 

van biodiversiteit tot circulaire economie en van klimaatadaptatie tot van het gas af. 

 

De uitdagingen die ik met name wil aanpakken zijn het consolideren van de ledenaanwas van de 

afgelopen jaren en het verzamelen van ideeën voor een verkiezingsprogramma. Door een strategisch 

programma neer te zetten dat ons klaarstoomt voor 2022, maar dat vooral leuk is en mensen inspireert 

om mee te doen en te blijven doen. Het lijkt me leuk om jullie te spreken bij uiteenlopende activiteiten 

van huiskamergesprekken bij leden tot een ouderwetse debatavond, tot bezoeken aan mooie locaties 

of maatschappelijke organisaties. 

 

Ik hoop op jullie stem! 

 

3. Kandidaat algemeen bestuurslid Talentontwikkeling & Opleiding: 
Ilja Klink 

 
Mijn naam is Ilja Klink, geboren in Amsterdam, getogen in Utrecht.   

 

De afgelopen zestien jaar heb ik mij op verschillende vlakken 

ingezet voor beter onderwijs binnen en buiten Nederland. Ik ben 

begonnen als docent en was daarna onder andere rector van een 

nieuwe middelbare school en directeur van een nieuwe 

lerarenopleiding. Door tijdschrift Vrij Nederland werd ik in 2016 

uitgeroepen tot Radicale Vernieuwer.  

 

In mijn verschillende functies werkte ik niet alleen samen met experts uit het onderwijsveld, maar 

zocht ik altijd samenwerking met professionals uit vernieuwende industrieën, het bedrijfsleven, met 

ministers, wethouders en Kamerleden. Ik heb een uitgebreid netwerk opgebouwd en geld daarbinnen 

als een uitgesproken stem, die gehoord wordt.  

 

Het is mijn overtuiging dat iedereen die de moeite neemt lid te worden van een politieke partij, 

hiermee een eerste stap heeft gezet naar actief lidmaatschap. Iedereen heeft iets te brengen. Dankzij 

mijn pionierswerk in het onderwijs, waar samen aan iets bouwen de basis vormt voor succes, heb ik 

kunnen ervaren wanneer en hoe mensen zich ontwikkelen en in beweging komen. Ik geloof sterk in de 
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innerlijke drive van mensen om te leren. Het is van belang dit te (h)erkennen, te koesteren, of opnieuw 

aan te wakkeren, maar ook te faciliteren.  

Hoe kunnen we binnen onze afdeling onbenut potentieel van onze leden aanspreken en inzetten? Hoe 

zorgen we er voor dat actieve leden, die hun talent al beschikbaar stellen, door kunnen groeien in hun 

eigen ontwikkeling en binnen de partij? 

 

Dit zijn vragen waar ik graag mee aan de slag wil voor D66 Utrecht als algemeen bestuurslid 

talentontwikkeling & opleiding. De open, vrije en progressieve houding van D66 vind ik een mooie en 

één waar ik in geloof. Daarom stel ik mij vol overtuiging en enthousiasme verkiesbaar.  

 

4. Kandidaat algemeen bestuurslid Ledenwerving & Binding: 
Adriëtte Sneep 
 

Beste Utrechtse D66-leden,  

 

Ik ben Adriëtte Sneep, en wil graag als bestuurslid 

Ledenbinding en ledenwerving aan de slag voor D66 

Utrecht. Ik woon nu bijna 10 jaar in de stad Utrecht 

en geniet enorm van alles wat de stad te bieden 

heeft.  

 

Sinds 2012 ben ik lid van D66 en vanaf 2016 heb ik 

tweeëneenhalf jaar voor de Utrechtse Statenfractie 

gewerkt als politiek medewerker. Tijdens de 

campagne voor Provinciale Staten 2019 heb ik veel met afdelingen, kandidaten en vrijwilligers 

samengewerkt zoals tijdens de organisatie van de driedaagse fietstocht ‘Fietsen voor de Toekomst’. 

Op dit moment organiseer in voor het +1 Regiocongres de banenmarkt waar alle afdelingen van 

Utrecht en Flevoland hun openstaande verenigingsvacatures kunnen posten. Zo hopen we mensen 

actief te betrekken bij hun lokale afdeling.  

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft onze vereniging mensen nodig die zich in willen 

zetten voor de (permanente) campagne, die de fractie inhoudelijk willen ondersteunen en die zich 

kandidaat willen stellen. Hier wil ik me, samen met de andere bestuursleden, leden en het 

regiobestuur, graag voor inzetten.  
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Ik ben een enthousiaste, resultaatgerichte teamspeler en kan goed met mensen met verschillende 

achtergronden overweg. Dankzij mijn werk als politiek medewerker voor de Utrechtse Statenfractie 

en als bestuursadviseur bij de gemeente Amsterdam heb ik goed inzicht in politieke en bestuurlijke 

processen en maatschappelijke ontwikkelingen. Met deze kwaliteiten en veel humor en een 

gezelligheid ga ik de komende periode graag aan de slag voor D66 Utrecht.  

 

Wil je meer weten? De 24ste september ga ik graag met je in gesprek en hoop ik op je stem te kunnen 

rekenen.  

 

Tot dan!  

 

5. Kandidaat Afdelingsprocedure-commissie (APC): Margot Aelen 
 

Beste Utrechtse D66-leden,  

  

Bij dezen meld ik me graag aan voor de APC van de Afdeling. Ik vind 

Utrecht de leukste D66 afdeling die ik ken en draag graag een steentje 

bij. Als voormalig secretaris heb ik een aardig beeld van de procedures 

en daarmee ben ik vermoedelijk een geschikte kandidaat. Ik heb de 

nodige AAVs bijgewoond en weet wat me te wachten zou staan. 

Uiteraard ben ik beschikbaar de 24e. 

   

Groet en tot snel!  

  

 


