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Zeist, 17 maart 2022 

 

Betreft: Sollicitatie bestuurslid financieel beleid (penningmeester) 

 

Geacht bestuur,  

 

Op uw website zag ik een vacature voor een bestuurslid financieel beleid 

(penningmeester) die mij aansprak. Met deze brief solliciteer ik op deze functie. 

 

Ik ben mijn carrière gestart in de accountancy en werk inmiddels al geruime tijd in de 

financiële sector. In 2016 heb ik de overstap gemaakt van ABN AMRO naar Triodos 

Bank, omdat ik wilde werken bij een bank die positieve verandering teweeg wil brengen 

en niet alleen bestaat om zoveel mogelijk winst te maken. Sinds ik bij Triodos Bank 

werk, is mijn interesse in de (lokale) politiek in het algemeen en GroenLinks in het 

bijzonder gegroeid. Ik heb meegedaan aan de huis-aan-huis campagne in Zeist voor 

de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en heb overwogen om mezelf kandidaat te 

stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Na een aantal 

raadsvergaderingen en fractievergaderingen te hebben bijgewoond, heb ik daar 

destijds vanaf gezien omdat de verwachte tijdsbesteding op dat moment niet te 

combineren was met mijn gezin, werk en overige activiteiten. Mijn interesse in de 

politiek is echter gebleven en de kinderen zijn inmiddels ouder en zelfstandiger. 

Daarom vind ik het, na de mooie uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022, nu 

tijd om me in te gaan zetten voor de lokale politiek. 

 

Ik wil mij nog steeds ooit namens GroenLinks kandidaat stellen voor lokale 

verkiezingen. De functie van penningmeester zou voor mij een mooie eerste stap zijn 

om kennis te maken met de lokale politiek, waarbij ik kan terugvallen op mijn 



werkervaring en mijn bestuurlijke ervaring die ik heb opgedaan bij twee 

sportverenigingen in de regio.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat ik als penningmeester van grote waarde kan zijn voor 

GroenLinks Provincie Utrecht en ik licht mijn sollicitatie in een gesprek graag verder 

toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Frans Sturm 


