
Voordracht interim-bestuurslid Politiek – Lianne Ruitenbeek 
 
Hoi, leuk dat je dit leest!  
 
Voor de meesten ben ik geen onbekende, 
maar voor wie graag meer wil weten, stel ik 
mijzelf graag voor. Ik ben Lianne Ruitenbeek, 
27 jaar oud en woon in Katwijk aan Zee. In het 
dagelijks leven ben ik jurist vergunningen. 
Inmiddels ben ik ook al jaren vrijwilliger bij 
SGP-jongeren. Eerst in het Politiek Platform, 
bij commissie Binnenland, en vanaf vorig jaar 
zomer bij #TeamCommunicatie.  
 
Waarom ik al zolang blijf hangen? Natuurlijk vanwege de mensen en de gezelligheid, maar ook 
de verdiepingsslag die we met elkaar mogen maken. Onze slogan is: laat christelijke politiek 
leven! en ik vind het mooi om te zien hoe zoveel vrijwilligers zich hier dagelijks voor inzetten. 
Daarom heb ik ook niet lang getwijfeld toen ik werd gevraagd om interim-bestuurslid Politiek 
te worden. In de periode tussen december en het voorjaarscongres hoop ik ervoor te zorgen 
dat het Politiek Platform weer de aandacht krijgt die het verdient en de zaken op te pakken 
die nu zijn blijven liggen (veel dank aan alle bestuursleden die hierin hebben bijgesprongen de 
afgelopen periode!) Tegelijkertijd zie ik het ook als een opdracht voor mijzelf om ambassadeur 
te zijn voor deze functie en mensen hiervoor enthousiast te maken.   
 
Helaas kan ik zelf niet aanwezig zijn bij de extra ledenvergadering. Een van mijn hobby’s is 
namelijk zingen – en laat nu net op die dag een kerstconcert van mijn koor gepland staan 
waarvoor ik al een tijdje heb toegezegd. Schroom daarom zeker niet om mij van tevoren even 
een berichtje te sturen of een belletje te doen als je vragen hebt!  
 
Lianne Ruitenbeek 
 
Het is gebruikelijk om de voorgedragen persoon een aantal vragen te stellen. Omdat Lianne 
niet aanwezig kan zijn kan je deze vragen van te voren mailen naar secretaris@sgpj.nl. Dit kan 
tot woensdag 14 december.   
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