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Aanleiding 

Het overlijden van Arie de Jonge en het vertrek van Wouter Booij (als gevolg van zijn nieuwe baan 

voor de gemeenteraadsfractie) nopen tot twee aanvullingen in het afdelingsbestuur. In overleg met 

de vier door de ALV aangewezen opvolgers stelt het bestuur het volgende voor.  

Profiel vacatures 

Het bestuur heeft het volgende profiel voor de toe te treden bestuursleden gehanteerd. Voor beide 

in te vullen posten geldt: 

 Empatisch vermogen en veel gevoel voor wat er in de stad leeft; 

 Praktisch ingesteld, doeners; 

 Gevoel voor het werven en enthousiasmeren van vrijwilligers; 

 Groot organisatorisch vermogen. 

Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zijn we daarnaast, voor minimaal één van beide in 

te vullen posten, op zoek naar:  

 Inzetbaarheid voor activiteiten overdag; 

 Leeftijdscategorie 60+; 

 Gevoel voor externe communicatie en beeldvorming. 

Invulling taken 

Het bestuur heeft eerst in het huidige team gekeken wie er mogelijk taken uit de vrijgevallen 

portefeuilles op zich zouden willen nemen. Clarie Maat (de huidige secretaris) heeft aangegeven veel 

voldoening te halen uit het organiseren van campagne-activiteiten en de wijkteams. Dit terwijl de 

vereiste dagelijkse beschikbaarheid van haar huidige rol van secretaris lastig te combineren blijkt te 

zijn met haar drukke baan als beleidsmedewerker in de zorg. Daarom zou ze graag in plaats van het 

secretarisschap de vacante portefeuille permanente campagne op zich nemen. Maarten Sinnema is 

met zijn ervaring als bestuurssecretaris bij de gemeente Diemen een geschikte kandidaat om de rol 

van secretaris van Clarie over te nemen. Voor Maarten is wel een voorwaarde dat de portefeuille in 

zwaarte vermindert; in de huidige onderlinge verdeling liggen (onevenredig) veel taken bij de 

secretaris. 

Door deze interne verschuivingen zijn andere posten vacant geworden dan de twee oorspronkelijke 

vacatures. Te weten: het bestuurslid communicatie en een algemeen bestuurslid. Het algemene 

bestuurslid zal met name taken krijgen in operationele sfeer ter ondersteuning van de (dagelijks) 

bestuursleden en bij het ondersteunen van de wijkteams en campagne-activiteiten. 

Bestuursvoorstel 

Vanuit bovenstaande overwegingen stelt het bestuur aan de ledenvergadering de volgende 

voordracht voor, ter invulling van de vrijgekomen functies binnen het afdelingsbestuur:  

Deelvoorstel 1: Marije van Rest treedt toe tot het bestuur, in de rol van bestuurslid communicatie. 

Zij wordt hiermee de directe vervanger van Wouter Booij. 

Deelvoorstel 2: Clarie Maat verruilt haar rol als secretaris voor de rol van bestuurslid permanente 

campagne, Maarten Sinnema (nu algemeen bestuurslid) wordt aangesteld als secretaris. De 



portefeuille van de secretaris wordt in zwaarte verminderd, door deeltaken bij andere bestuursleden 

te beleggen.  

Deelvoorstel 3: Petra van de Vlis treedt toe tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Daarbij richt zij 

zich voornamelijk op operationele zaken als verslaglegging, beheer actielijsten en dagelijks beheer 

van de e-mailbox van het bestuur. Daarnaast zal zij als extra aanspreekpunt en ondersteuning van 

meerwaarde zijn voor onze wijkteams en campagne-activiteiten. 


