VACATURES AFDELINGSBESTUUR PVDA DEN HAAG
Aandachtsgebieden nieuwe bestuursleden
We zoeken in het bestuur versterking op de volgende onderwerpen
• Vrijwilligers
We mogen ons als afdeling gelukkig prijzen met vele actieve leden. We zien ook een toename
in het aantal leden de afgelopen periode. Het bestuur ziet graag nog meer leden én nog meer
leden actief worden.
• De permanente campagne
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit zal veel inzet van het bestuur vergen. We
zoeken daarom ook voor de campagne versterking.
• Coördinatie Wijkteams
Ook wil het bestuur meer inzetten op de wijkteams. Wijkteams zijn van belang in het
ondersteunen van de gemeenteraadsfractie door signalen uit wijken door te geven zodat daar
bijvoorbeeld in de gemeenteraad vragen over kunnen worden gesteld. Wijkteams kunnen
informatie leveren ten behoeve van het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen. En de wijkteams zijn belangrijk in het voeren van de permanente
campagne.
• Relatiebeheer naar bondgenoot organisaties
We willen de verbinding met bondgenoten binnen de stad inzichtelijk maken, versterken en –
waar nodig – verder uitbouwen. Hierbij kun je denken aan relaties met bewonersvereningen,
huurderverenigingen, cultuur en sportverenigingen, milieuverenigingen.

In goed overleg met kandidaatbestuursleden en bestuursleden wordt tot een passend taakinvulling
gekomen. Waarbij vanzelfsprekend de interesses van kandidaten worden meegewogen.
Meer achtergrondinformatie over de plannen van het bestuur vind je in het verenigingsplan.
Wat verwachten we van nieuwe bestuursleden
-‐ Drive en enthousiasme om bij te dragen aan verdere versterking van de afdeling op
bovenstaande punten;
-‐ Gerichtheid op samenwerking, zowel binnen het bestuur als met geledingen binnen de
vereniging; je bent collegiaal en transparant;
-‐ Gevoel voor het verenigingswerk, goed kunnen omgaan met mensen en goed kunnen
motiveren van leden;
-‐ Bereidheid om in de avonduren en waar nodig overdag bij activiteiten in de stad en/of het
partijkantoor aanwezig te zijn;
Ervaring
binnen de vereniging is een pré;
-‐
-‐ Je bent lid van de PvdA, hebt gevoel voor politieke verhoudingen en bent in staat het
sociaaldemocratisch gedachtegoed uit te dragen;
-‐ Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa acht uur per week).
Bij gelijke geschiktheid genieten vrouwen en mensen met een bi-culturele achtergrond de voorkeur.

