
Beste sollicitatiecommissie van de Jonge Socialisten Amsterdam, 
 
Op de website van de Jonge Socialisten Amsterdam heb ik vernomen dat jullie op zoek zijn 
naar nieuwe bestuursleden voor het jaar 18/19. Bij deze zou ik graag solliciteren op de 
functie van bestuurslid ‘penningmeester’. 
 Ik zal me allereerst even voorstellen. Ik ben Bram Vermeulen en ik ben sinds 
september 2016 lid van zowel de PvdA als van de Jonge Socialisten. Ik ben in die tijd lid 
geworden omdat ik toen net was begonnen met mijn studie politicologie en ik mij altijd al 
verbonden heb gevoeld met de PvdA. Ik wilde graag de PvdA verder steunen dan enkel met 
mijn stem en daarmee proberen de bedreigde sociaaldemocratische waarden van de PvdA 
in een beter daglicht te zetten. In mijn eigen omgeving merk ik zeer hoe dominant het 
neoliberale denken kan zijn. Zo noem ik bijvoorbeeld de voorgenomen bezuinigingen aan de 
UvA, waarbij enkel wordt gekeken naar geld en niet naar de belangen van studenten en 
werknemers. Ook een reden voor mij om allereerst lid te worden en nu hopelijk actief te 
worden, is dat ik ben erg ben geschrokken door de ontwikkelingen in de maatschappij die 
maakten dat de PvdA zo erg in omvang afnam. Het zou mij dus een eer lijken om via een 
bestuurspositie binnen de Jonge Socialisten Amsterdam de PvdA mogelijk weer te 
versterken. 
 Nog verder wat over mij: ik ben 22 jaar, geboren en getogen in Amsterdam en nu 
tweedejaars student Politicologie aan de UvA. Ik hoop volgend jaar mijn bachelor af te 
ronden. Naast het gewone curriculum van Politicologie heb ik ook het honoursprogramma 
gevolgd en heb ik een minor kunstgeschiedenis gedaan. Naast mijn studie doe ik ook nog 
vrijwilligerswerk bij Entrée, de jongerenvereniging van het Concertgebouw en het 
Concertgebouworkest. Voor deze jongerenvereniging produceer ik de inhoudelijke 
randprogrammering om jongeren die niet zo vaak naar klassieke muziek luisteren toch de 
mogelijkheid te geven om de muziek te begrijpen en daarmee de gevoelde drempel te 
verlagen. Daarbij vind ik het belangrijk om jongeren aan te spreken uit alle lagen van de 
bevolking. De randprogrammering houdt in dat ik inleidingen en rondleidingen organiseer 
rondom concerten in het Concertgebouw. Om het dure studentenleven in Amsterdam te 
betalen heb ik bovendien nog een bijbaantje bij Nationale Opera & Ballet als 
theatermedewerker. 
 Ik denk dat ik geschikt ben als penningmeester omdat ik al ervaring heb met het 
reilen en zeilen binnen een vereniging en omdat ik al bekend ben met de zaken die een 
penningmeester moet doen. Bovendien lijk het me uitdagend om de sociaaldemocratische 
waarden, waarvan ik denk dat die bedreigd worden, weer te kunnen versterken in ons mooie 
Amsterdam.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bram Vermeulen 


