50PLUS
ter attentie van: Selectie commissie
Postbus 292
2501 CG ‘s – Gravenhage

Zoetermeer, 17 januari 2019
Betreft: Kandidaatstelling TK2021
Geachte selectiecommissie,
Hierbij maak ik kenbaar dat ik mij kandidaat wil stellen voor de komende Tweede Kamer
verkiezingen.
De reden van mijn kandidatuur is dat ik een bijdrage wil leveren voor een rechtvaardiger en socialere
samenleving. Momenteel vertegenwoordig ik 50PLUS als commissielid in het Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard en maak sinds november 2019 deel uit van het daadkrachtig 50LUS
Zuid Holland bestuur. Loyaal, gedreven, maatschappelijk, eerlijk, open, flexibel, vasthoudend,
teamplayer zijn kenmerken die mensen mij toedichten.
Vanwege het feit dat ik de intentie heb mij aan te melden als kandidaat voor het lijsttrekkerschap in
de Gemeente Zoetermeer ambieer ik geen kiesbare plaats op de Tweede Kamer kandidatenlijst.
In Zoetermeer ben ik al geruime tijd zichtbaar actief voor 50PLUS hetgeen ik zie als een pluspunt om
straks een nog beter resultaat voor ons te behalen dan in de voorgaande verkiezingen. Een
bijkomend voordeel is het, dat de media gedurende de TK campagne onder extra veel aandacht
besteed aan alle Zoetermeerse kandidaten. Mijn contacten met de media zijn prima en zal zeker haar
vruchten afwerpen.
Uiteraard zou ik het een eer vinden 50PLUS te mogen vertegenwoordigen op de kieslijst en wil
uiteraard mijn kandidatuur in een persoonlijk gesprek graag willen toelichten
Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet
Met vriendelijke groet
Ton ( A.G.H.M.) Lammertink
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Bijlage 1: kandidatuur TK2021

Politiek/bestuur
2019 - heden
2019 - heden
2010 - 2014
2010 - 2014
2011 - 2012
2009 - 2010

Wnd Secretaris 50PLUS Zuid Holland
Commissielid HHSK
Commissielid Gemeenteraad Zoetermeer
Voorzitter TROTS op Nederland Afdeling Zoetermeer
Hoofdbestuurslid TROTS
Bestuurslid KK15 Trots op Nederland
Lid campagneteam 50PLUS PS verkiezingen

Maatschappij
2009 – 2018

Diverse vrijwilligers functie bekleed ten behoeve van allerlei maatschappelijke
activiteiten. Organiseren van bijeenkomsten. Evenementen i.s.m. Gemeente
Zoetermeer georganiseerd “ muziek der herkenning ”ten behoeve van dementerende
mensen), twee jaar vrijwilliger geweest bij de Zonnebloem in Zoetermeer.

2012 – heden Qredits Nederland Coach ondernemingen
Beroep
1996 – heden Zelfstandig ondernemer

