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Kandidaat bestuursleden BSV AZ juni 2021 

Aad Kuin, voorzitter 

Ik ben 61 jaar, woon in Amsterdam Nieuw-West en heb de afgelopen 
40 jaar verschillende management functies gehad in de sectoren 
welzijn, onderwijs en kinderopvang. Zo ben ik o.a. 11 jaar regiomanager 
geweest bij VluchtelingenWerk Nederland en ook 11 jaar directeur 
geweest van jeugdcircus Elleboog in Amsterdam. De laatste jaren heb ik 
verschillende interim functies gehad. Sinds oktober 2020 ben ik 
adviseur van het bestuur van de BSV AZ; dat stopt op 9 juni. Vanaf dan 
wil ik mij graag inzetten als voorzitter om de speeltuin weer een plek te 
geven in buurt die het hoort te zijn: een laagdrempelige voorziening 
voor en door de buurt, waar alle kinderen, jongeren en volwassenen 
zich thuis voelen en veel initiatieven worden ontplooid om samen te 
spelen en samen te leven.  

 

Barbara Gingnagel, secretaris 

Ik ben Barbara Gingnagel 
43 jaar, twee kinderen van 23 jaar en bijna 16 jaar. 
Al 12 jaar in de vereniging actief, 
 waarvan nu bijna een 1 jaar in bestuur. 
 

 

 

 

 

 

Joep de Wit, penningmeester 

Mijn naam is Joep de Wit (27 jaar) en ik woon al anderhalf jaar in de 
Vechtstraat (naast de speeltuin). In het dagelijkse leven werk ik bij 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Op 
mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met subsidies. Ik vind het 
belangrijk dat dingen zorgvuldig en goed gebeuren. In het verleden 
heb ik rechten en fiscaal recht gestudeerd in Rotterdam en 
Amsterdam. In mijn studententijd heb ik ook voor verschillende 
verenigingen de financiën afgehandeld. Daarnaast ben ik parttime 
reservist bij de Koninklijke Landmacht. In mijn vrije tijd vind ik leuk 
om te sporten (fitness en yoga), te lezen (ik lees op dit moment: The 
Hundred-Foot Journey) en te tuinieren. 

 

 



2 
 

Jale Stravers, algemeen bestuurslid 

Ik ben Jale Stravers, ik ben 24 jaar en ik studeer Sociologie. Ik weet dat 
de speeltuinvereniging voor heel veel mensen, net als voor mij, heel 
belangrijk is. Daarom wil ik - voor jullie én voor mezelf - helpen de 
vereniging te behouden. Ik stel mezelf voor als kandidaat voor de positie 
van algemeen bestuurslid. En in het bijzonder wil ik me richten op 
communicatie via de website en sociale media. Dit is een taak waarin ik 
mijn interesse voor communicatie en schrijven kan uiten, en hierover 
kan leren tegelijk. Ik hoop hiermee het beeld van de speeltuin en de 
vereniging te verbeteren en alles dat speciaal is aan de vereniging over 
te kunnen brengen naar buiten, door middel van goede representatie op 
het internet. Tot 9 juni op de ALV! 

 

Souad Bijou, algemeen bestuurslid 

Ik ben Souad, ik ben moeder van twee kinderen.  
Ik ben al 15 jaar lid van het bestuur van de speeltuin,  
ik doe dit al jaren met plezier voor de kinderen.  
Ik wil graag dat we onze speeltuin kunnen behouden.  
 

 

 

 

 

 

Roberto Espinoza, algemeen bestuurslid 

Ik ben Roberto Espinoza, net 60 jaar geworden. Voor een aantal leden 
van de BSV-AZ ben ik al bekend als de leider van de Latijns-
Amerikaanse dansgroep Newen Copihue dat sinds jaren in de grote 
zaal oefent en optreedt. Van beroep ben ik bouwer en logistieke 
manager, met heel wat ervaring in het Inkoop- verkoop en 
communicatie bij grote bedrijven. 
Op het culturele, sportieve en sociale vlakte geniet ik ook zo een 
voldoende dosis aan kennis bij het organiseren van activiteiten voor 
kleine en grote groepen, met o.a. mensen uit verschillende etnische 
afkomst. Dansen en bewegen zijn mijn passie, ik vind dat dansen de 
sociale saamhorigheid bevordert en versterkt. Met deze achtergrond 
voel ik me zeker verenigd met de BSV dat wat mij betreft nog vele jaren 
mag en moet blijven bestaan. 
Op deze manier wil ik me voorstellen als kandidaat voor de positie van 

algemeen bestuurslid. Als bijdrage zou ik de taak kunnen vervullen van organisator van allerlei 
activiteiten binnen de vereniging. Ik heb altijd ervaren dat de BSV heel veel talent en potentie in huis 
heeft. Dat wil ik graag aan de buurt en aan Amsterdam laten meemaken. 


