Abdoel
Haryouli

Mijn naam is Abdoel Haryouli, 36 jaar, geboren en getogen in Den Haag. Ik ben
een actief en betrokken lid van DENK. Inmiddels heb ik ruime ervaring binnen
de partij met onder andere commissies en verkiezingscampagnes. Daarnaast
ben ik als afdelingsvoorzitter een van de lokale gezichten van DENK Den Haag.
Sinds 2017 ben ik voorzitter van de beroepscommissie van DENK. Het is een
belangrijke functie die nodig is om de juridische procedures rond onder andere
de opzegging van het lidmaatschap van leden te bewaken. Vanwege mijn
juridische achtergrond en kennis van de partij vind ik mijzelf geschikt om deze
functie te vervullen. Daarom wil ik je vragen om mij het vertrouwen te geven
van deze functie de aankomende vier jaar voort te zetten.
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Aiman
El-Gharabawy

Mijn naam is Aiman El-Gharabawy, zeer betrokken lid van DENK. Sinds 2017 ben
ik actief in de beroepscommissie van DENK. In de afgelopen vier jaar heb ik in de
beroepscommissie vanwege mijn juridische achtergrond en kennis van de partij
een bijdrage kunnen leveren. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat ik
in 2017 heb gekregen en ik wil jullie vragen om mij het vertrouwen te geven om
deze functie de aankomende vier jaar voort te zetten.
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Ayse
Konuksever

Ik stel mij zelf graag voor. Ik ben Ayse Konuksever, 36 jaar, getrouwd en moeder
van twee prachtige dochters. Na de afronding van mijn opleiding Sociaal
Juridische Dienstverlener aan de HBO heb ik ervaring opgedaan aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam in de richting van Rechten.
Ik ben reeds 4 jaar lid van DENK en wil een actieve bijdrage leveren aan deze
mooie beweging door mijn juridisch achtergrond in te zetten. Ik heb eerder als
bezwaar- en beroepsmedewerker gewerkt voor de gemeente Amsterdam op de
afdeling Parkeerdiensten. De functie beroepscommissielid sluit goed aan bij
mijn werkervaring.
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