
Geachte selectiecommissie, 

  

Mijn naam is Franciscus Willem Nicolaas Crouwel, wonende in xxxxxx Terneuzen,  xxxxxxxxxxxx. 
Geboren te Amsterdam in 1955 

Ik wil mij kandidaat stellen voor de 2e kamer verkiezingen. 

Ik ben al geruime tijd lid van 50Plus en ook Fractie volger bij de Gemeente Terneuzen en ook fractie 
volger bij de Waterschappen Scheldestromen. 

Ik heb daar enorm veel geleerd over de politiek. 

Ik ben zeer geïnteresseerd over de politiek en ook al diverse brieven met aanbevelingen en 
standpunten geschreven aan Henk Krol. 

Veel meer dan reacties als “bedankt voor u inbreng” is er niet van gekomen. 

Terwijl eigenlijk heel veel oplossingen aangedragen zijn voor het oplossen van ons bijvoorbeeld 
milieuprobleem. 

En dat vind ik nu zonde. 

Persoonlijk vind ik dat iedere partij zich ook moet focussen op de dingen die nu spelen. Opkomen 
voor de gewone man. 

Die snelheidsbeperking heb ik ruim 1.5 jaar geleden ook aan iedereen geschreven. Is niets van 
gehoord. Toen heb ik deze ook aan het kabinet geschreven en aan kranten.  

En zie ruim een jaar later gaan we op snelwegen naar de 100 km.  

Maar zelfs met die maatregelen zijn we er nog lang niet. 

Daar en nog heel veel andere dingen zou ik graag mijn inbreng willen geven om de wereld een beetje 
gezonder en leefbaarder te maken voor iedereen. 

In de Gemeente en de Provincie is Johan Hessing, onze fractie leider, bekend dat ik graag met de 
eerstvolgende verkiezingen mee wil doen. 

De ongeveer 50000 stemmen die nodig zijn om eventueel kans te maken op een zetel zal ik dan ook 
wel halen. Daar ik in Amsterdam vrij bekend ben daar ik daar 17 jaar bedrijven heb gehad met een 
hele goede naam. 

Veel vrienden en kennissen heb die mij zullen steunen. Natuurlijk ook met de energie die ik erin ga 
steken om er landelijk meer dan die bekendheid te verkrijgen. 

Met eigen middelen en vervoer mijn naamsbekendheid te vergroten en zo ook voor 50Plus meer 
stemmen te verwerven. 

Ik hoef helemaal niet bovenaan de verkieslijst te staan. Mijn voorkeurstemmen zullen het doen daar 
ben ik overtuigd van. 

Wij hier in Zeeland dragen heel goed bij om 50Plus op de kaart te zetten, zie de uitslagen van de 
verkiezingen van voorheen. 

Dit komt door de vele campagnes die wij hebben gevoerd. 



Ik ben al van 1987 af zelfstandig. Weet hoe de wereld werkt en zou graag deze nog beter en 
gezonder willen maken voor jong en oud. 

Bijgevoegd zijn mijn CV. 

Ik verklaar ook;  

nooit in aanraking ben geweest met justitie 

Geen andere politieke partij hopper ben en mij volledig inzet voor 50Plus. 

Instemming verleen met de bij 50PLUS geldende afdrachtsregeling voor volksvertegenwoordigers. 

Mijn CV volledig en juist en er is geen sprake van het weglaten van relevante gegevens uit de 
levensloop noch van het verfraaien of verdraaien van de werkelijkheid. 

Ik niet aan zetelroof doe. Met elkaar discussiëren kan je tot elkaar komen door naar elkaar te 
luisteren en ook te horen wat een ander zegt. 

 Ik hoop op instemming en zal zekers bij een OLV mijn kandidatuur op juiste wijze bekrachtigen. 

  

Mvg Frans Crouwel 

  



Curriculum vitae  

 

Persoonlijke gegevens . 

Naam     : Crouwel 
Voornamen   :Fransiscus Willem Nicolaas 
Adres    : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Postcode + woonplaats  : xxxxxxxxxx Terneuzen  
Telefoonnummers  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mailadres                : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Geboorteplaats   : Amsterdam  
Geboortedatum  : 16-04-1955 
Burgerlijke status  : Gehuwd 
Rijbewijs   : A, BE en C 
 
 

Persoonlijk profiel. 
 
Persoonskenmerken: harde werker, flexibel, stressbestendig, punctueel, oplossingsgericht, sta open 
voor nieuwe uitdagingen. 
Uiteen recente competentietest is gebleken dat functioneren op universitair niveau haalbaar is 

 
Werkervaring. 
 
  
 

Periode 

 

                        Functie Werkgever 

 

2002-heden 

 

 

klusjesman. Manusje van alles 

 

Ik 

 

1987-2002 

 

 

Ondernemer met 3 garage bedrijven in 

Amsterdam. Onder de naam Garage Frans 

Ik 

1975-1977 

 

 

Chef wekplaats  Garage Nijman in 

Amsterdam 

1973-1975 

 

Monteur motorvoertuigen Hertz autoverhuur 

Schiphol 

1971-1973  

 

 

Leerling automonteur Autobedrijf de Boer 

en Perlee in 

Amsterdam 

   

   
 
 

Opleidingen en cursussen 



 

Periode                        Opleiding Bijzonderheden 

 

1981 

 

 

Rechtenstudie VU Amsterdam 

 

propedeuse 

 

1977  

 

Boekhoudcursus + Electronica Diploma 

1976 

 

 

Cursus middenstands + APK keurmeester 

 

Diploma 

1973 -1975 

 

 

Avondopleiding 1e monteur  Diploma 

1971 -1972 

 

 

Avondopleiding 2e automonteur Diploma 

1967-1971   LTS J.W.Willemseschool Amsterdam opleiding 

leerlingmonteur 

                

Diploma 

1961 -1967 Lagere school Amsterdam 

 

 

 

 

 


