
Geachte PINK!’ers,

Door middel van deze brief legt de kandidatencommissie verantwoording af voor het besluit om 2

kandidaten voor te dragen als landelijk bestuurslid.

Proces

Er waren 2 aanmeldingen voor de kandidatencommissie. Echter waren deze beide niet actief binnen

een afdelingsbestuur, wat volgens artikel 15 van het huishoudelijk reglement voor ten minste 1 lid wel

een vereiste is. Dus heeft het betrokken landelijk bestuurslid zo’n 2 weken voor de

kandidatencommissie benoemd moest worden zelf afdelingsbestuursleden benaderd. Hiervoor is ook

iemand bereid gevonden lid te worden van deze kandidatencommissie.

Uiteindelijk bestond de kandidatencommissie uit:

- Guus Beckett (landelijk bestuur)

- Katalin Clarijs

- Martijn Verhees (afdelingsbestuur Noord-Brabant)

De sollicitatiegesprekken hebben op 17 september 2022 plaatsgevonden. Er zijn gesprekken gevoerd

voor 2 functies in het landelijk bestuur, namelijk: voorzitter en bestuurslid politiek. Na het laatste

gesprek heeft een evaluatie met de kandidatencommissie plaatsgevonden en is er geheim gestemd

over de voordracht van kandidaten. Op 21 september 2022 is via sociale media en in de landelijke

broadcast bekend gemaakt wie de voorgedragen kandidaten zijn. De kandidatencommissie stemde

voor de voordracht van de onderstaande kandidaten.

Dit proces ging volledig conform de regels beschreven in het PINK! Kandidatencommissie Protocol,

versie 1 – 18-06-2022.

Voorgedragen kandidaten met onderbouwing

Voorzitter – Xenia Minnaert

Xenia heeft al een aantal jaar ervaring binnen PINK! en Partij voor de Dieren. In haar eerste termijn

heeft ze gewerkt aan een goede band met de moederpartij, waardoor we onder andere wekelijks

aanwezig mogen zijn bij het teamoverleg van de Tweede Kamerfractie. Tijdens haar sollicitatie viel

ons haar reflectieve vermogen op en gaf ze aan dat ze het belangrijk vindt dat het hele bestuur

betrokken wordt bij het maken van keuzes. Xenia ziet PINK! in de rol van aanjager richting de

moederpartij en naar buiten, en wil dan ook onze standpunten actief verdedigen richting de Partij

voor de Dieren. Ons viel verder haar bescheidenheid op en ze gaf aan dat iedere stem in het bestuur

gelijk is. Wij denken dat Xenia in haar tweede termijn de juiste balans kan vinden tussen aandacht

voor kernthema’s en inclusiviteit.

Bestuurslid Politiek – Nicole Dick

Nicole lijkt een duidelijk beeld te hebben van de functie bestuurslid politiek. Vanuit haar ervaring

binnen PINK! weet ze wat nu wel en minder goed gaat binnen de organisatie. Ze kwam met

innovatieve ideeën voor samenwerkingen, PINK! academy, de denktank en de debatcommissie,

waarbij ze haar ervaringen en connecties als fractiemedewerker bij Partij voor de Dieren Den Haag

ook in wil zetten. Verder blijft ze reflecteren op ideeën en benadrukte ze dat ze hoopt dat al

bestaande standpunten bediscussieerd kunnen worden binnen de vereniging. Tot slot wekte Nicole



de indruk dat ze haar tijd als interim bestuurslid Politiek als erg positief heeft ervaren en ook dat ze

veel wist van het politiek programma van PINK! en hoe onze organisatie werkt.

Reflectie

Tot slot zouden we willen reflecteren op onze kandidatencommissie. Onze commissie heeft meerdere

culturele achtergronden, echter wel allemaal Europees. Wat betreft opleidingsniveau waren we met

mbo, hbo en wo ook redelijk divers. Onze leeftijden waren echter allemaal relatief hoog voor onze

organisatie.

Helaas kwam er slechts 1 geldige reactie op de vacatures die zijn uitgezet voor het vormen van deze

commissie, gezien de eerder genoemde regels van het huishoudelijk regelement. Daarom waren we

genoodzaakt een derde persoon actief te benaderen.  De eisen die we voor deze zoektocht hadden

waren: lid van een afdelingsbestuur, iemand die goed ligt binnen de moederpartij, representatief is

voor de actieve leden, mensenkennis heeft en waarschijnlijk zelf niet zou solliciteren voor een

bestuursfunctie. Gelukkig hebben we een derde persoon kunnen vinden om deze commissie

compleet te maken.

Hiermee hopen wij inzicht te hebben gegeven in het proces van de sollicitaties en de onderbouwing

van de keuze om de bovengenoemde kandidaten voor te dragen.

Hoogachtend,

De Kandidatencommissie najaar 2022


