Het bestuur draagt voor als bestuurslid Organisatie & Relaties: Gert-Jan Verweij.
Hieronder is een bijdrage te vinden waarin de kandidaat zichzelf voorstelt.
Beste leden,
Graag stel ik mij kort aan jullie voor. Ik ben Gert-Jan Verweij, 24
jaar. Verder hou ik van sporten, bordspellen spelen en ga ik graag
naar mijn vrienden. Op dit moment ben ik werkzaam als
marketeer bij het softwarebedrijf Mprise. Dit doe ik nu zo’n 2,5
jaar. Collega`s zouden mij omschrijven als: gestructureerd,
verbinder, mensenmens, enthousiast en in voor een geintje.
In 2019 ben ik gestopt met de SGP-J Vallei & Rijn omdat ik in het
voorjaar van 2020 getrouwd en verhuisd ben van Veenendaal
naar Utrecht. Nu ik de trouwdag achter de rug heb, wil ik mijn vrije
tijd weer goed besteden. In het verleden mocht ik ook al
evenementen organiseren voor de SGP-J en ik wil die ervaring
graag meenemen naar deze functie.
Daarnaast ben ik ruim 3 jaar lid geweest van de Veense Jongerenraad, waarvan 2 jaar als secretaris.
Ook in deze functie moest ik leidinggeven en zorgen dat alles georganiseerd werd.
Organiseren en coördineren
Het lijkt mij super om als SGP-J leuke [online] events te organiseren [zeker in deze tijden]. De
combinatie zit wat mij betreft in inhoudelijke avonden en ontspannen avonden [bijvoorbeeld: pubquiz
en een sportavond]. Tegelijkertijd wil ik ook aandacht schenken aan de werkgroepen in regio`s.
Kennis delen is daarin een heel belangrijk onderdeel. In mijn eerdere ervaring van de SGP-J zag ik
hier ook de voordelen van. Hier wil ik dan ook extra tijd in steken.
In mijn werk heb ik ook de nodige ervaring om evenementen te organiseren en te coördineren [ook
online]. Naast beurzen heb ik ook evenementen voor klanten en potentiële klanten moeten
organiseren.
Beheren van relaties en sponsors
We zouden de sponsors in categorieën moeten opdelen. Elke categorie heeft zijn eigen behoefte. De
ene sponsor is een netwerker en de andere is vooral inhoudelijk bezig. Door vanuit deze behoefte
met sponsors te spreken en acties te organiseren, kunnen we sponsors beter aan ons binden.
Daarnaast zie ik kansen om via het netwerk van onze sponsors weer nieuwe sponsors te vinden. Om
huidige sponsors hiervoor in te zetten is persoonlijke aandacht nodig en die wil ik dan ook graag
geven.
Leidinggeven en de toekomst
In deze verantwoordelijke functie zijn twee dingen belangrijk: bid & werk. Biddend zal ik de taak willen
vervullen, maar tegelijkertijd ook hard werken. Tijdens dit harde werken zal ik de mensen waarmee ik
samenwerk in hun kracht willen zetten. Ook hierin wil ik naast algemene aandacht ook persoonlijke
aandacht geven. Dit zal zijn doorslag hebben naar jullie als leden van de SGP-J.
De kernpunten waarop ik mij naar jullie wil inzetten zijn: duidelijke communicatie, persoonlijke
aandacht waar mogelijk, kennis delen op allerlei manieren en iedere groep binnen de SGP-J
aanspreken. Ik vind het mooi om te zien hoe het nu gaat bij SGP-J en ik hoop het werk van Jos dan
ook met veel plezier voort te zetten. Mijn doel is dat ieder lid zich thuis voelt en er weer nieuwe leden
bijkomen!

Met vriendelijke groeten,
Gert-Jan

