Het bestuur draagt voor als Penningmeester: Gerlise Kok. Hieronder is een bijdrage te vinden
waarin de kandidaat zichzelf voorstelt.
Ha SGP-jongeren,
Graag stel ik mij kort aan jullie voor.
Ik ben Gerlise Kok, 21 jaar en ik woon in Ederveen. De vrije tijd
die ik naast werk en studie nog heb besteed ik voornamelijk
aan familie en vrienden.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als junior assistent
accountant bij Visser & Visser Accountants en
Belastingadviseurs in Barneveld. Hier werk ik inmiddels ruim
twee en een half jaar op de afdeling Audit. Daarnaast studeer
ik één dag in de week. Op het moment volg ik de Bachelor
Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit.
Door het bestuur ben ik voorgedragen als kandidaat voor de
rol van penningmeester in het Landelijk Bestuur van SGPJ. Dit
lijkt me een ontzettend leuke uitdaging. Ik doe mijn werk bij
Visser & Visser met veel plezier en zou mijn kennis en ervaring
die ik hier heb opgedaan naast mijn werk ook graag met
evenveel enthousiasme in een maatschappelijke organisatie
willen inzetten.
Van nature ben ik rustig en bekijk ik situaties nuchter. Verder
houd ik van netheid en structuur en ben ik gewend om
verantwoordelijkheid te nemen voor taken. Als ik ergens aan begin voel ik mij verantwoordelijk om
het ook af te maken.
Afgelopen half jaar ben ik actief geweest als secretaris in het campagneteam van SGPJ. Ik vond het erg
leuk om op deze manier een steentje bij te dragen aan de campagne.
Ik vind het belangrijk dat we als christelijke politieke jongerenorganisatie ons geluid laten horen in de
samenleving. Hier zou ik graag een bijdrage aan leveren door mijn kwaliteiten en interesse in financiën
in te zetten als penningmeester van SGPJ.
In de twee en een half jaar dat ik werkzaam ben in de accountancy heb ik bij verschillende bedrijven
en organisaties 'in de keuken' mogen kijken. Ik houd me dan met name bezig met het in kaart brengen
van de bedrijfsprocessen en het controleren van de jaarrekening van onze klanten. Op deze manier
heb ik in relatief korte tijd veel ervaring opgedaan bij onze klanten in het MKB, maar ook bij
zorginstellingen, beleggingsinstellingen, stichtingen, verenigingen enz.
Deze kennis en ervaring wil ik als penningmeester graag inzetten. Ik zou het leuk vinden om als
penningmeester bij SGPJ eens aan de andere kant van de tafel te zitten.
Als penningmeester wil ik graag de huidige trend met betrekking tot het financieel beleid doorzetten.
Ik wil ervoor zorgen dat SGPJ financieel gezond is en dit ook blijft. We moeten een buffer aanhouden
voor wanneer dit nodig is in de toekomst. Anderzijds is SGPJ een vereniging zonder winststreven, dus
is winst behalen niet het primaire doel van SGPJ. Hierin hoop ik als penningmeester een goede balans
aan te houden.
Daarnaast zou ik aandacht willen vragen voor de ledenwerving en wil ik actief meedenken over hoe
we ons ledental weer kunnen laten groeien. Dit is niet alleen een belangrijke factor in de opbrengsten
van de vereniging, maar we hebben met meer leden ook meer capaciteit om onze standpunten die
gegrond zijn op Gods Woord uit te dragen.
Juist in een tijd waarin de christelijke politiek steeds minder invloed lijkt te hebben moeten we pal
blijven staan voor onze standpunten, normen en waarden.
Laten we daarom als jongeren in vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

