Motivatie Bart Huydts
Geacht bestuur,
De meeste leden kennen mij als oud fractievoorzitter (2014 – 2018). Ik heb na mijn raadsperiode
besloten om niet meer verder te gaan in de politiek. De rol van raadslid/fractievoorzitter bleek lastig
te verenigen met mijn baan bij Hogeschool ArtEZ waar ik directeur ben van het Art Business
Centre.
Mijn kracht in deze periode was het om achter de schermen (bij coalitie, oppositie, wethouders,
inwoners Amersfoort) te sonderen, te beïnvloeden, te bemiddelen, ruzie te maken, te dealen….om
uiteindelijk met een resultaat terug te komen. Als representant van grootste partij in de coalitie en
als grootste partij in de raad, heb ik vaak de rol ingenomen van voorzitter en bestuurder. Die rol lag
mij goed.
De vereniging is de kurk waar de politiek op drijft. Ik zou graag, samen met mijn collega
bestuursleden, mijn schouders willen zetten onder een dynamische afdeling. Om te beginnen om
de leden actiever te betrekken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de AVV tijd in twee te knippen:
een deel voor de besluiten en een deel voor het gesprek en het debat. Of door binnen de Dcafe’s
meer de diepte in te gaan op onderwerpen die D66 raken. Denk aan de energietransitie,
basisinkomen, smart city, hoogbouw. En daarbij vooral de expertise van de leden in te schakelen.
Hiervoor is het nodig een ‘expertisebank’ van de leden op te bouwen.
D66 krijgt in mij een onafhankelijke voorzitter, een netwerker, een teamspeler, een crisismanager
(indien nodig) met politieke sensitiviteit.
Ik zou het een eer vinden om de D66 voorzitter te mogen worden.
Met vriendelijk groeten
Bart Huydts

Motivatie Chris Mooiweer
Beste leden,
Sinds 2008 ben ik lid van D66 en sinds 4 jaar Amersfoorter.
Met mijn vrouw en 3 ondermaatsen (kat, hond, zoon van bijna 2) woon ik met veel plezier in
Kruiskamp.
Graag zet ik mij de komende jaren met veel enthousiasme in voor onze afdeling, meer specifiek
voor onze vereniging. Met onze positie in Amersfoort, het grote aantal mensen dat elke campagne
in de ochtendkou trouw staat te flyeren, moeten wij de ambitie hebben een bruisende vereniging te
zijn, Met mensen die het zelfs over kroonjuwelen soms hartgrondig oneens zijn, maar elkaar
kunnen vinden in hun maatschappelijke betrokkenheid. Een vereniging die zicht heeft op en
gebruik maakt van de talenten en kennis die onder haar leden aanwezig is. Met activiteiten waar
mensen graag naar toe gaan en zich graag voor inzetten.
Om dat voor elkaar te krijgen, breng ik ervaring mee uit zowel het politiek-bestuurlijke als het
bedrijfsleven. Mensen die met mij gewerkt hebben omschrijven me als scherp, creatief en
gezegend met een goed gevoel voor humor. Ik ben diplomatiek als het kan, recht voor z'n raap als
het moet, maar altijd met het uitgangspunt dat je moet proberen met elkaar plezier te hebben
terwijl je resultaat haalt.
Ook buiten Amersfoort weet ik mijn weg in de partij te vinden: via Route66 heb ik door het land
heen een netwerk en richting landelijk zelf o.a door het inhoudelijk ondersteunen van diverse
kamerleden,
Er staat sinds kort weer een volledig en deels vernieuwd bestuur dat met veel energie aan de slag
is gegaan. Het lijkt mij prachtig om daaraan bij te dragen.
Hartelijke groet,
Chris Mooiweer

