
Motivatie kandidaten bestuursfuncties 
Voor de 3 vacante bestuursfuncties hebben zich de volgende kandidaten gemeld: 

   

Kandidaat voorzitter D66 Amersfoort: Martin Fröberg 

 

"Zelfrijdende auto’s, 3-D printing en robotisering: we komen 

terecht in een andere samenleving. De maatschappij en 

arbeidsmarkt veranderen razendsnel, ook in Amersfoort. 

Met onze visie die toekomstbestendig is en duurzaam in 

balans staat met alle ontwikkelingen, kunnen wij als D66 

onze meerwaarde bewijzen.  

 

"Think Global, Act Local is mijn adagium. D66 Amersfoort wint aan kracht door fris 

denken en omdenken. Ontwikkel plannen die meebewegen met de technologische 

revolutie. Zo bereiken we dat iedereen zich blijft ontwikkelen en bij de samenleving 

betrokken blijft.  

 

"U heeft in mij een voorzitter die begrijpt wat mensen beweegt, werfkracht bezit en een 

bruggenbouwer is. Samen met alle betrokken leden, raadsleden en wethouders wil ik in 

deze uitdagende tijd staan voor innovatieve oplossingen. Als uw voorzitter wil ik samen 

met u zorgen dat D66 prominent en onderscheidend van andere politieke partijen 

aanwezig is in Amersfoort. Meer weten over mijn achtergrond: bekijk mijn LinkedIn-

pagina." 

   

 

   

  

https://nl.linkedin.com/in/mpfroberg
https://nl.linkedin.com/in/mpfroberg
https://nl.linkedin.com/in/mpfroberg


Kandidaat bestuurslid ledenactivering: Benjamin van Wijngaarden 

 

"Komt u ook naar de AAV op 18 februari? Dan bent u een 

bron van inspiratie voor mij. Ik heb mij kandidaat gesteld 

voor bestuurslid ledenactivatie. Een vereniging, een 

politieke partij in het bijzonder, gedijt bij een gezond en 

dynamisch ledenbestand. Er is potentieel voor groei in 

ledental in Amersfoort. Binnen onze gelederen zitten kennis, contacten en vaardigheden 

die D66 nodig heeft om ook in de toekomst slagvaardig en vernieuwend te blijven. 

 

"Ik hoop de komende jaren hierin het voortouw te mogen nemen en u, als meer of 

minder actief lid, uit te nodigen en te inspireren om actief te zijn in onze beweging. Dat 

kan op vele manieren en ik zal daarbij zeker gebruik maken van de ideeën die er in 

Amersfoort zijn. De AAV van 18 februari is een eerste kans elkaar te treffen en van 

gedachten te wisselen. Ik hoop u daar te zien." 

   

 

   

Kandidaat bestuurslid (online) communicatie: Vincent Leeuw 

 

"Een aantal jaar geleden kreeg ik – als iemand met 

webervaring – de vraag of ik voor D66 Amersfoort 

webmaster wilde zijn. Gezien ik op zoek was naar een 

mogelijkheid om actief te worden binnen de Amersfoortse 

afdeling, heb ik deze positie op mij genomen. Ietwat sneller 

dan ik voor ogen had, werd ik op deze manier onderdeel 

van het bestuur. 

 

"In de daaropvolgende drie jaar heb ik mij voornamelijk gericht op het omvormen en 

bijsturen van de website, sociale-mediakanalen en de nieuwsbrief. Dit alles met de 

nieuwe middelen die beschikbaar werden gesteld door het landelijk bureau. Nu deze 

basis solide is, wil ik mij richten op de mogelijkheden die online communicatie ons kan 

bieden in het verder verbinden van leden, het uitlichten van onze activiteiten en het 

ondersteunen van onze campagnes. Ik hoop u dan ook opnieuw als bestuurslid 

communicatie van dienst te kunnen zijn om dit te realiseren." 

  


