
 

 

	  
	  
	  
Kandidaat	  bestuursleden	  D66	  Almere	  
	  
Kandidaten	  voorzitter	  
	  
Arjan	  Dokman	  
Arjan	  is	  trainer/communicator/eigenaar	  bij	  Organize	  yourself	  -‐	  training	  &	  communicatie	  in	  
Almere.	  Hij	  vervult	  daarnaast	  vrijwilligersfuncties	  bij	  o.a.	  Helen	  Parkhurst	  en	  honkbal-‐	  
softbalvereniging	  Almere	  ’90.	  
Arjan	  heeft	  voorheen	  verschillende	  functies	  uitgevoerd	  binnen	  D66	  Almere,	  waaronder	  
fractieassistent,	  campagneleider	  en	  bestuurslid.	  Daarnaast	  is	  hij	  betrokken	  geweest	  bij	  
diverse	  acties	  van	  D66,	  zoals	  de	  actie	  voor	  behoud	  van	  koopzondagen.	  
	  
Fons	  van	  der	  Ham	  
“Wie	  is	  Fons	  van	  der	  Ham	  (49),	  kandidaat	  voorzitter?	  
	  Inmiddels	  17	  jaar	  woonachtig	  met	  zijn	  gezin	  in	  Almere-‐Buiten.	  Lid	  D66	  sinds	  1986,	  eerder	  
ook	  actief	  in	  Arnhem	  (plv.	  vz.)	  en	  Alphen	  aan	  den	  Rijn.	  Directeur	  World	  Trade	  Center	  Almere.	  
Vanuit	  die	  rol	  al	  jaren	  betrokken	  bij	  de	  economische	  ontwikkeling	  &	  het	  onderwijs	  in	  Almere.	  
Langjarige	  bestuurlijke	  ervaring	  in	  het	  (internationale)	  bedrijfsleven.	  	  
Netwerker	  'pur	  sang';	  zijn	  motto:	  "Connecting	  People	  &	  Ideas".”	  
	  
	  
Kandidaten	  algemeen	  bestuurslid	  
	  
Jolanda	  Donk-‐De	  Raat	  
Jolanda	  is	  eigenaar	  van	  Jolanda	  Donk	  Project	  en	  Advies	  (onderwijsadvies,	  
projectmanagement,	  coaching	  en	  begeleiding,	  productontwikkeling	  en	  
veranderingsmanagement)	  en	  teamcoördinator	  College4Business	  bij	  ROC	  Flevoland	  Almere.	  
Jolanda	  had	  eerder	  bestuursfuncties	  bij	  Stichting	  Projecthulp	  Suriname	  	  en	  is	  als	  vrijwilliger	  
betrokken	  bij	  Qredits	  (micro	  financiering).	  
“Ik	  ben	  een	  gepassioneerde	  coach/ondernemer	  die	  graag	  mensen	  begeleidt	  bij	  de	  	  
zoektocht	  naar	  een	  passend	  beroep.	  De	  invulling	  van	  dat	  beroep	  kan	  dan	  in	  een	  
ondernemend	  werknemerschap	  zijn	  als	  een	  zelfstandig	  ondernemer.	  Mijn	  focus	  ligt	  vooral	  
bij	  het	  delen	  van	  expertise	  en	  het	  coachen.”	  
	  
Erik	  Kunst	  
Erik	  is	  zelfstandig	  ondernemer,	  graficus	  en	  Statenlid	  D66	  fractie	  Flevoland	  en	  Presidium	  
Provinciale	  Staten.	  Bij	  D66	  Almere	  organiseert	  Erik	  op	  dit	  moment	  (i.s.m.	  Martine	  van	  
Bemmel)	  de	  campagne	  voor	  de	  Europese	  Verkiezingen.	  Voorheen	  was	  Erik	  campagneleider	  
en	  bestuurslid	  (o.a.	  voorzitter).	  Ook	  was	  hij	  lid	  van	  de	  Programmacommissie	  t.b.v.	  het	  
verkiezingsprogramma	  2014-‐2017	  voor	  de	  gemeenteraadsverkiezingen.	  	  Erik	  was	  daarnaast	  
als	  vrijwilliger	  betrokken	  bij	  o.a.	  Helen	  Parkhurst.	  
	  
Youri	  Nijboer	  
“Mijn	  naam	  is	  Youri	  Nijboer,	  ik	  ben	  19	  jaar	  en	  sinds	  februari	  2012	  lid	  van	  D66	  en	  de	  Jonge	  
Democraten.	  In	  die	  tijd	  heb	  ik	  me	  als	  vrijwilliger	  ingezet	  voor	  de	  afdeling	  en	  de	  partij,	  tijdens	  
de	  gemeenteraadsverkiezingen	  en	  diverse	  campagnes.	  Bij	  de	  Jonge	  Democraten	  ben	  ik	  
achtereenvolgens	  actief	  geweest	  als	  secretaris	  en	  voorzitter	  van	  de	  regiocommissie	  Almere.”	  
	  
	  
	  



 

 

Steven	  van	  Puffelen	  
“Ik	  ben	  sinds	  een	  aantal	  maanden	  afgestudeerd	  op	  Archeologie	  en	  Erfgoed.	  Hierdoor	  heb	  ik	  
veel	  kennis	  opgedaan	  op	  het	  gebied	  van	  de	  archeologische	  markt,	  het	  beleid	  in	  de	  
archeologie	  en	  publieksbereik.	  Mijn	  eindscriptie	  betrof	  het	  onderwerp	  de	  relatie	  tussen	  de	  
expert	  en	  het	  publiek	  op	  het	  gebied	  van	  erfgoed.“	  
	  
Vahid	  Yeganeh	  
“Ik	  ben	  47	  jaar	  oud	  en	  in	  Iran	  geboren	  en	  sinds	  eind	  1989	  woon	  ik	  in	  Nederland.	  Met	  mijn	  
echtgenote	  en	  3	  kinderen	  wonen	  wij	  15	  jaar	  met	  heel	  veel	  plezier	  in	  Almere	  Muziekwijk.	  Ik	  
heb	  mijn	  opleidingen	  in	  Filosofie	  en	  Elektrotechniek,	  in	  Iran	  en	  Turkije	  (1985-‐1989)	  gevolgd	  
en	  ben	  in	  Nederland	  afgestudeerd	  in	  Informatica.	  Van	  beroep	  ben	  ik	  een	  Projectmanager	  en	  
ik	  heb	  sinds	  1994	  gewerkt	  bij	  diverse	  organisaties	  	  
zoals:	  Fokker/IBM,	  Getronics,	  Gemeente	  Amsterdam,	  Atos	  Origin,	  Havenbedrijf	  Rotterdam.”	  
Vahid	  levert	  als	  consultant	  regelmatig	  een	  bijdrage	  aan	  de	  stichting	  NNtwee	  (nn2),	  een	  
netwerk	  van	  hoogopgeleide	  Nieuwe	  Nederlanders.	  
	  
	  
	  
	  


