Beste JS’ers, lieve kameraden,
Via deze brief wil ik mijn kandidatuur bekend maken voor de functie Scholing binnen het landelijk bestuur van
de Jonge Socialisten in de PvdA.
Mijn naam is Kiki Lemmens, 21 jaar oud en geboren en getogen in het mooie Sittard. Ik ben op mijn veertiende
lid geworden van onze prachtige vereniging. In mijn eerste jaren ben ik actief geweest binnen de afdeling
Limburg, en op mijn negentiende mocht ik de voorzitter van de afdeling Utrecht worden.
Ik ben lid van de Jonge Socialisten omdat ik geloof in een samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft. Het
aanpakken van deze kansenongelijkheid en het nastreven van een eerlijke, menselijke samenleving waarin
we voor elkaar zorgen is waarvoor ik, samen met de JS, wil vechten.
Een van de belangrijkste plekken waar we daarvoor kunnen zorgen is in de gemeenteraad. Daarom is
uitgerekend dit jaar de uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat de scholing binnen de JS zelfs nóg beter wordt.
Ik wil graag bestuurslid scholing worden omdat ik ervan overtuigd ben dat ik juist binnen die functie een
waardevolle bijdragen kan leveren binnen de JS. Niet alleen naar aanloop naar de verkiezingen door middel
van het opzetten van trainingen maar ook door het organiseren van bijeenkomsten ná de verkiezingen. Want
als je bent gekozen in de gemeenteraad, wat dan? Eenmaal gekozen als raadslid of benoemd tot
commissielid/burger raadslid komt er veel op je af en dan is het handig om dan ook nog begeleiding te hebben
vanuit de vereniging.
Komend jaar ligt de nadruk op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hier kunnen we het sociaal geluid
opnieuw laten horen. Als bestuurslid Scholing wil ik hier, samen met jullie, mijn steentje aan bijdragen. Ik
hoop dat jullie me deze kans willen bieden. Natuurlijk ben ik altijd bereikbaar voor vragen.
Je kunt me bereiken per mail via kiki.koenen@hotmail.com of een bellen op: 06-57173527.

Ik hoor graag wat van je!
Liefs,
Kiki Lemmens

