Het bestuur draagt voor als vicevoorzitter: Peter de Leeuw.
Hieronder is een bijdrage te vinden waarin de kandidaat zichzelf voorstelt.

Beste SGP-jongeren,
Een aantal van jullie zullen mij wel herkennen. Ik ben
Peter de Leeuw, 21 jaar en ik studeer bedrijfskunde aan
de Erasmus in Rotterdam. Daarnaast ben ik voorzitter
van de lokale commissie Alblasserdam-Papendrecht. Ik
heb als voorzitter een grote rol mogen spelen bij de
opstart en bij het proces om van deze jonge commissie
een enthousiaste, actieve en warme groep te maken.
Met dertien leden is deze lokale commissie de grootste
binnen de SGPJ. Zo’n grote commissie betekent dat
een voorzitter een grote verbindende rol moet spelen
om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar ook
dat er een portie no-nonsense mentaliteit nodig is om
niet te lang bij elk wissewasje stil te staan. Dit heb ik
met verve en enthousiasme gedaan.
Recent kwam er echter een nieuwe uitdaging op mijn pad. De vacature voor de functie van
vicevoorzitter. Deze functie enthousiasmeerde mij gelijk, omdat ik in deze functie nog meer voor
de SGP-jongeren en de samenleving kan betekenen. Juist in deze moeilijke tijd lijkt de secularisatie
in een stroomversnelling te zijn geraakt. In deze functie wil ik een goede, Bijbelse boodschap
meegeven aan onze samenleving. Juist met de SGP-jongeren, met 7.300 leden de grootste PJO
van Nederland, kunnen we laten zien dat deze boodschap anno 2020, nog steeds actueel is.
Om deze boodschap effectief uit te dragen, dient de visie en het beleid van de SGPJ helder en upto-date te zijn. Als vicevoorzitter wil ik mij in gaan zetten om samen met de beleidsadviseur, een
Bijbels gegrond, helder en een actueel beleid te maken en uit te voeren. Een van de belangrijkste
taken van het bestuur is leden werven en binden. Als vicevoorzitter ga ik, samen met de HRcommissie, mij inzetten om leden en vrijwilligers actief te betrekken bij onze organisatie en de
onnatuurlijke uitloop te stoppen. Dit ga ik doen door het aanbieden van vormingsactiviteiten aan
de vrijwilligers. Ik heb namelijk zelf gemerkt, hoe meer ik bij de SGPJ betrokken ben, hoe meer zin
ik krijg om me er nog meer voor in te zetten en anderen hiervoor te enthousiasmeren.
Een doel van de SGP-jongeren voor 2022, is een ledental van 8.000 leden. Dit is erg ambitieus,
zeker gezien de terugloop van leden in de afgelopen jaren en de huidige pandemie. Deze ambitie
is echter niet minder relevant. Zeker niet wanneer een hard groeiende JFVD in onze nek hijgt. Door
het effectief werven van nieuwe leden op middelbare scholen moet het ledental weer in de lift. We
moeten en zullen de grootste en mooiste PJO van Nederland blijven!
Daarnaast wil ik doormiddel van een sociale en integere houding, een betrouwbare rots in de
branding zijn voor het bestuur. Daarbij wil ik de sfeer goed houden en de effectiviteit hoog. Door
mijn ervaring met het lokale voorzitterschap, ben ik in staat om dit te realiseren en om, waar nodig,
de voorzitterstaak waar te nemen.
We leven in een moeilijke tijd. Juist nu hebben we elkaar heel hard nodig om het christelijke geluid
in de samenleving en onder jongeren te laten horen. Graag neem ik de verantwoordelijkheid om
me als vicevoorzitter hiervoor in te zetten. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Ik hoop op jullie vertrouwen.

