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Kandidatenboek – 4 maart 2020 
 
Dit is het kandidatenboek ten behoeve van verkiezingen voor het afdelingsbestuur en de 
APC die zullen plaatsvinden op woensdag 4 maart 2020 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. Bestuurslid campagne 

a. Kandidaat: Abush Derks 
2. Bestuurslid communicatie 

a. Kandidaat: Pieter van Brakel 
 
 

1. Kandidaat bestuurslid campagne: Abush Derks 
 

Beste Utrechtse partijgenoten, 

 

Graag wil ik jullie kort meenemen in waarom ik mijzelf wil kandideren 

voor de positie ‘bestuurslid campagne’. Eerst zal ik kort iets over 

mijzelf vertellen. Mijn naam is Abush Derks, ik ben 23 jaar oud en 

momenteel studeer ik Political Legitimacy and Justice aan de 

Universiteit Leiden. Daarnaast werk ik voor een public affairs-

advieskantoor en heb ik heb ik in het verleden gewerkt voor de 

Sociaal-Economische Raad en het Interstedelijk Studenten Overleg.  

 

Ondanks mijn leeftijd durf ik de stelling aan dat ik al de nodige kennis heb van beleid en politiek. Zo 

heb ik mij zowel bij het ISO als tijdens de afgelopen Europese verkiezingen met campagnes bezig 

gehouden. Echter was dat voornamelijk op landelijke schaal. Dat is exact waarom ik nu graag actief 

wil worden voor D66 Utrecht. Politiek beschouw ik als een hobby die ik graag nog intensiever zou 

willen beoefenen. Campagnes zijn een ongelofelijk belangrijke schakel in de politieke processen die 

ons land kent; dat is het moment waarop – nog intensiever dan normaalgesproken – de vertaalslag 

gemaakt moet worden van de politieke praktijk naar burgers.  
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Met twee belangrijke verkiezingsjaren in het verschiet, beschouw ik het als een mooie kans om eerst 

in een verkiezingsluw jaar warm te kunnen draaien en de kneepjes van het vak in de vingers te 

krijgen. Daarna volgen twee jaren waarin de partij en de afdeling in de hoogste versnelling zal 

moeten draaien.  Persoonlijk beschouw ik een bestuursfunctie als een mogelijkheid om iets voor de 

partij te kunnen betekenen en tegelijkertijd meer ervaring op te doen op het vlak van campagnes en 

lokale politiek.  

 

Hopelijk heb ik een goede indruk van mijn motivatie kunnen geven, verder ben ik uiteraard 

bereikbaar om alle mogelijke vragen te beantwoorden! 

 

Tot op de afdelingsvergadering! 

Abush Derks  

 

2. Kandidaat bestuurslid Communicatie: Pieter van Brakel 
 

D66 staat voor verbinding. D66 staat voor de toekomst. D66 staat 

voor een samenleving met kansen voor iedereen. In 2017 was de 

verkiezing voor de Tweede Kamer. Voor mij betekende dit de eerste 

verkiezing waarbij ik mocht stemmen. Na het volgen van debatten, 

het invullen van stemwijzers en de vele discussies met vrienden, 

waren dit de drie thema’s die mij aantrokken. Verbinding, toekomst 

en kansen. De partij die dit bij uitstek invulde, was D66. D66 zoekt 

naar verbintenissen met links en rechts. D66 staat in onze 

geglobaliseerde wereld voor een sterk Europa. D66 staat voor goed onderwijs, met de beste docenten. 

Deze boodschap sprak mij aan, en ik ben ervan overtuigd dat het velen zal blijven aantrekken. 

  

Voor de komende drie jaar wil ik mij inzetten voor D66 Utrecht. In de functie van bestuurslid 

communicatie kan ik mijn steentje bijdragen De afgelopen jaren heb ik dit op verscheidene manieren 

ingevuld. Deze ervaringen wil ik meenemen als lessen naar dit nieuwe avontuur. Net zoals ik zelf 

overtuigd raakte van D66, wil ik andere jongvolwassenen blijven aanspreken. D66 wil gezelligheid de 

ruimte geven voor een bruisende stad. D66 wil een duurzame stad, om ook voor de volgende generatie 

een mooie toekomst te creëren. D66 wil bouwen om de woningnood op te lossen. Verbinding, 

toekomst en kansen. Wanneer dit jongvolwassenen bereikt, ben ik ervan overtuigd dat D66 deze rol 

op zich mag nemen. 


