
Motivatiebrief Sytze Ferwerda 

Functie bestuur: Sociale activiteiten en leden 

 

Beste Jonge Socialisten van Amsterdam, 

 

Sinds mijn familie ongeveer honderd jaar geleden van Friesland naar Amsterdam verhuisde 

stond de familie Ferwerda sterk achter één ideologie: het socialisme. Waar de eerste 

Amsterdamse Ferwerda’s overtuigd communisten waren, daar werden ze na de Tweede 

Wereldoorlog overtuigd sociaal-democraten. Ze stonden voor waarden zoals gelijke kansen 

voor iedereen, solidariteit tussen alle mensen, toegang tot hoogwaardig onderwijs, zorg en 

werk, zonder dat je afkomst daar iets mee te maken heeft. Ik, Sytze Ferwerda, groeide ook op 

met deze en vele andere sociaal-democratische waarden. Deze idealen zijn ook de reden 

geweest waarom ik vorig jaar lid ben geworden van de Jonge Socialisten en de PvdA. De JS 

kwam mij over als een gezellige groep gelijkgezinden die acties uitvoert om de waardes 

waarvoor ze staan te proberen te realiseren. Daar wil ik wel iets mee doen. Ik zou dan ook 

graag de bestuursfunctie sociale activiteiten en leden op me willen nemen voor komend jaar. 

 

Vanaf de vijfde klas van de middelbare school heb ik veelal meegedaan met meerdere Model 

United Nations, een aantal European Youth Parliaments en enkele activiteiten van onze 

debatclub. Zo heb ik veel mensen uit Nederland, maar ook uit heel Europa ontmoet met vele 

verschillende overtuigingen. Ik kwam er op deze evenementen achter hoe mooi ik het wel niet 

vind om te debatteren over de toekomst van Nederland, Europa en de wereld. 

Daarnaast ben ik nu op mijn studie in de race voor het borrelkoningschap. Dit betekent dat ik 

elke borrel van de studievereniging tot nu toe heb meegemaakt. Ik doe dit niet alleen om dat 

prachtige bokaal dat ik aan het einde van het jaar hoop te ontvangen, maar ook omdat ik de 

gezelligheid belangrijk en leuk vind in een dergelijke vereniging. Een combinatie van een 

serieuze, politieke organisatie en de gezelligheid van een vereniging zie ik graag terug in de   

Jonge Socialisten Amsterdam. Hier wil ik dan ook graag mijn bijdrage aan leveren. 

 

De komende periode zal een zware periode worden voor de PvdA. Na het enorme verlies van 

de afgelopen verkiezingen vind ik echter dat het voor mij juist tijd wordt om de partij nog meer te 

gaan steunen. Daarom wil ik juist nu helpen in het bestuur van de Jonge Socialisten 

Amsterdam. Als bestuurslid sociale activiteiten en leden wil ik het gezellig maken en houden 

voor onze leden. Gelukkig ben ik een frequent borrelaar en feestjesgever, dus houd ik er wel 



van om gezellige evenementen te organiseren. Een lekkere barbecue in het Westerpark, een 

leuk feestje in de stad of de fijne borrels aan het eind van de maand, ik wil voor onze partij de 

gezelligheid erin houden. Willen we namelijk ergens komen dan is contact met onze leden van 

groot belang. Ik zie de gezelligheid van zulke evenementen ook als zeer belangrijk voor het 

onderhouden van contact met onze leden en het werven van nieuwe leden, daarom snap ik ook 

heel goed dat deze functie sociale activiteiten en leden heet. Ik wil me als bestuurslid dus ook 

zeker heel erg op de leden richten. Zij zijn namelijk de mensen die onze partij bestaansrecht 

geven. Met leuke activiteiten hoop ik dat de leden zich thuis blijven voelen bij de JSA. 

 

Mijn voorkeur voor een positie in de JSA ligt dus duidelijk bij de functie sociale activiteiten en 

leden, maar ik wil dit vooral doen om een bijdrage te leveren aan de gezellige partij en aan de 

sociaal-democratie. Hoe dan ook hoop ik dat we volgend jaar een mooi bestuur zullen krijgen. 

 

Vriendelijke groet, 

Sytze Ferwerda  


