
Voordracht kandidatenlijst van de Piratenpartij voor de 
Provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland

In december heeft de selectiecommissie, bestaande uit Tjerk Feitsma (voorzitter), Max 
Oosterbeek, Roland Louter, Rogier Huurman en Dirk Poot, een aantal gesprekken 
gevoerd met de aspirant-kandidaten. Gebaseerd op deze gesprekken komen zij met het 
volgende advies voor de kandidatenlijst van de Piratenpartij voor de Provinciale 
Statenverkiezingen in Noord-Holland.

1) Charif  Mews
Charif  heeft sterke communicatieve vaardigheden en heeft al tijdens de Europese verkiezingen 
laten zien dat hij in een debat zijn mannetje kan staan. Tijdens de campagne versloeg hij onder 
andere ervarenere kandidaten van o.a. D66. Charif  komt vriendelijk, intelligent en professioneel  
over en zou wat ons betreft een uitstekende kandidaat zijn voor het lijsttrekkerschap.

2) Jenneke Koorn
Jenneke heeft een zeer positieve insteek. Zij kan goed met mensen omgaan,is eerlijk, authentiek 
en integer, maar voelt zich (nog) niet goed thuis bij grote groepen. Vanuit haar werk als 
leidinggevende op een servicedesk heeft zij ervaring in het aansturen van mensen. Graag zou zij 
tijdens de campagne extra aandacht besteden kleinere dorpskernen en landelijke gebieden alsook 
de LGBT gemeenschap. Wij willen Jenneke aanbevelen voor een hoge positie, maar zelf  wil zij  
liever niet op #1.

3) Matthijs Pontier
Matthijs is natuurlijk bekend als lijsttrekker voor de afgelopen Europese verkiezingen. Hij heeft 
nuttige ervaring als organisator van drugsdebatten en als robotonderzoeker, en heeft al eerder een 
campagne gevoerd. Voor de provinciale verkiezingen hoeft hij wat hem betreft niet bovenaan te 
staan, hij is tevens zeer actief  in het campagneteam.

4) Joran Tibor de Jong
Joran is een jonge Piraat met zuivere idealen en een pro-actieve houding. In zijn initiatiefrijkheid  
toont dat hij een belangrijke sleutel in de campagne kan worden qua grondoperaties, ook als 
boegbeeld voor de Jonge Piraten. Omdat Joran nog geen achttien is op verkiezingsdag staat hij 
onder de top 3.

5) Marije Swank
Marije is een jonge Piraat die wel al één succesvolle campagne in Amsterdam West achter de rug 
heeft Zij wil zich tijdens de campagne op de jongeren richten en veel de straat op gaan. 
Aangezien Marije op 18 maart nog geen 18 is en ze kan groeien in haar politieke kennis en kunde,  
zien wij haar graag hoog in de middenmoot.

6) Natasha Anikina
Natasha is een jonge, eerlijke en zeer sympathiekevrouw die helaas van de Wajong gebruik moet 
maken. Zij ziet daarom voor zichzelf  vooral een rol achter de schermen weggelegd. Natasha 
houdt de Piratenpartij als sinds 2010 in de gaten en zou graag aandacht besteden aan zaken als 
het basisinkomen, zorg en liquid democracy.

7) Isabelle Vardar



Isa is student aan de VU en heeft al voor de Piratenpartij op de kieslijst gestaan bij de 
gemeenteraad- en bestuurscommissieverkiezingen in Amsterdam. Ze schrijft haar thesis over de 
Piratenpartij, maar heeft tijdens de campagne beperkt de tijd. Daarom adviseert de 
selectiecommissie de 7e plek op de lijst.

8) Hans West
Hans heeft een professionele uitstraling en is goed op de hoogte van de partijstandpunten. Hij  
heeft ervaring in het geven van lezingen en is goed thuis in onderwerpen als gezondheidszorg en 
drugsbeleid. Hans steunt de Piratenpartij graag als lijstduwer maar heeft geen interesse om plaats 
te nemen in de Provinciale Staten. Wij adviseren hem daarom voor plaats acht op de lijst.

9) Mira de Vries 
Mira is een dame met jaren ervaring en kennis op haar kerfstok. Dat zij al lang bij de partij 
betrokken is, ook in de Ledenraad, is een duidelijk signaal dat de Piratenpartij er niet alleen voor  
jongeren is. Aangezien Mira geen interesse heeft om daadwerkelijk plaats te nemen in de 
Provinciale Staten adviseren wij haar voor de 9e plek.

10)Betty Goedhart-van der Lugt
Betty heeft decennia aan ervaring in jeugdwerk en marktonderzoek en is nu actief  bij de Piraten 
in Uithoorn. Ze wil zich bij de campagne vooral richten op lokale acties in Uithoorn en  
omgeving.

11)  Ronald Schönberger
Ronald heeft acht jaar politiek ervaring namens De Groenen, vier jaar als lid van de stadsdeelraad 
van Westerpark en vier jaar als lid van de stadsdeelraad van Amsterdam West. Het campagneteam 
van de Piratenpartij zal in de campagne voor de Provinciale Staten samenwerken met De 
Groenen die meedoen aan de verkiezingen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Om deze 
samenwerking vorm te geven adviseren we Ronald voor plek elf  op de lijst.

12)Loulou van Ravensteijn
Loulou is ambitieus en talentvol en heeft een grote affiniteit met het gedachtegoed van de 
Piratenpartij. Hoewel ze net een baan heeft gekregen in Londen wilt ze graag overzees helpen 
met de campagne door artikelen te schrijven en videoblogs te maken.

13)Jelle de Graaf
Jelle is namens de Piratenpartij lid van de bestuurscommissie in Amsterdam West en is de 
campagnecoördinator van de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland. Als eerste 
volksvertegenwoordiger van de Piratenpartij in Nederland is hij de meest prominente lijstduwer 
en de selectiecommissie adviseert daarom Jelle op de laatste plek te zetten.


