
Beste afdeling en bestuur,

Mijn naam is Maddy (zij/hen) en ik stel mij graag kandidaat als voorzitter voor het bestuur
van GroenLinks provincie Utrecht. Ik ben 26 jaar oud, studente Interdisciplinaire Sociale
Wetenschappen (ISW), en loop nu al een aantal jaar mee binnen GroenLinks, zoals DWARS
en bij de campagne binnen Utrecht. Daarnaast ben ik peer educator bij Amnesty
International, waar ik workshops geef over etnisch profileren. Mijn krachten zijn dat ik
leergierig en gemotiveerd ben, ik kom altijd mijn afspraken na en ben erg idealistisch. Deze
eigenschappen zet ik graag in voor het bestuur.

Drie jaar geleden werd ik lid van GroenLinks en DWARS met als doel om iets meer te leren
over politiek. Al snel leerde ik dat politiek niet gescheiden kan worden van het persoonlijke.
Ik leerde dat ik me graag wil inzetten voor een socialere maatschappij en een groenere
toekomst, als voorzitter streef ik hier naar. Ik wil Utrechtse GroenLinksers meer handvatten
geven om met ons mee te strijden en ik wil er graag voor zorgen dat gemeenten zich
gehoord voelen door ons landelijk bestuur. Ik hoop dat ik onze leden meer kan betrekken bij
GroenLinks, en ze kan laten zien dat iedereen mee mag en kan doen binnen onze partij.

Mijn ervaring binnen DWARS, en specifiek binnen DWARS Utrecht neem ik graag mee in
deze functie. Als bestuurslid politiek bij DWARS Utrecht heb ik geleerd samen te werken,
maar ook hoe je mensen kan versterken. Ik heb bijvoorbeeld meerdere evenementen
georganiseerd met anderen, maar ook artikelen geschreven samen met de andere
bestuursleden of met bestuursleden van andere PJO’s. Ook heb ik nog meer geleerd over
de GroenLinkse en DWARSe waarden en weet ik waarom ik deze wil uitdragen. Ook ben ik
gevraagd om DWARS Utrecht te vertegenwoordigen in een TV programma van de HU,
hierdoor heb ik geleerd me goed voor te bereiden en onze ideeën op een duidelijke manier
uit te leggen. Als peer educator bij Amnesty International heb ik geleerd om nieuwe
informatie op anderen over te brengen, en om mensen bij een verhaal te betrekken. Als
vrijwilliger voor de landelijke verkiezingen en als groepsleider bij Van Dijk Educatie heb ik
geleerd dat voorzitter zijn een taak is die bij mij past, en dat ik goed overweg kan met de
leiding nemen. Door inzicht en ervaring weet ik hoe een probleem snel op te lossen is en
heb ik snel het overzicht over welke verschillende componenten aangepakt moeten worden.

Als voorzitter hoop ik ook de partij nog beter te leren kennen en meer te leren over het
voorzitterschap. Ik sta open voor de uitdaging om een sterke leider te zijn van een geweldig
team. En ik hoop dat jullie mij de kans geven om voorzitter te zijn van dit bestuur.

Met vriendelijke groet,

Maddy Vangangelt


