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bestuur 2018-2020 
 

Kandidaatsstelling en voordracht nieuw afdelingsbestuur 
Leden van het afdelingsbestuur worden volgens de reglementen voor twee jaar verkozen. 

De termijn van het huidige bestuur verloopt dit voorjaar. Het huidige afdelingsbestuur heeft 

de volgende procedure met tijdpad opgesteld. 

 

1 april 2018 (23:59) Deadline kandidaatsstelling bestuur 

April/mei 2018 Gespreken kandidaatsstellingscommissie 

Mei/juni 2018 Benoemingsledenvergadering 

Juni 2018 Aftreden huidige bestuursleden. Aantreden nieuwe 

bestuursleden 

 

Profielschets 

Wat verwachten we van de samenstelling en de individuele kandidaten? 

- Drive en enthousiasme om bij te dragen aan verdere versterking van de afdeling; 

- 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 werkgroepen, commissies, wijkteams etc. is een pré; 

- Je bent lid van de PvdA, hebt gevoel voor politieke verhoudingen en bent in staat 

het sociaaldemocratische gedachtengoed uit te dragen; 

- Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa acht uur per week). Met 

regelmaat (b.v. in campagnetijd) zal deze tijdsinzet worden overschreden. Het is 

goed om hiermee rekening te houden. 

De voorzitter, secretaris en penningmeester van de afdeling worden in functie gekozen: 

 

Van de voorzitter verwachten we: 

- Je inspireert de andere bestuursleden, actieve en minder actieve partijleden; 

- Je bent een verbinder, tussen bestuur en fractie, bestuur en de afdeling, de partij en 

de stad; 

- Je hebt politieke ervaring en beschikt over politiek en strategisch inzicht; 

- Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 12 uur per week); 

- Je hebt een krachtige visie op de sociaaldemocratie en het verenigingswerk; 

- Je hebt een goed netwerk in de partij; 

- Je kan een strategische lijn uitzetten en bewaken. 

- Je ziet toe op het goed verlopen van het proces van monitoring van de fractieleden. 
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Van de secretaris verwachten we: 

- Je bent een goede organisator en planner en je bent zorgvuldig; 

- Je zorgt voor agenda’s, verslagen, organisatie en ALV’s en bestuursvergaderingen; 

- Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 10 uur per week); 

- Je bent (snel) goed op de hoogte van de statuten en reglementen; 

- Je zorgt met vrijwilligers voor een goed draaiend partijkantoor; 

- Je beheert de ledenadministratie en mailings. 

 

Van de penningsmeester verwachten we: 

- Je draagt zorg voor het financieel beheer; 

- Je coördineert aanvragen bij het activiteitenfonds;  

- Je stelt de begroting en jaarrekening op; 

- Je beheert Arie de Jonge Fonds; 

- Je coördineert de inrichting en het beheer van het partijkantoor; 

- Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 8 uur per week). 

 

In het bestuur zijn daarnaast de volgende rollen te verdelen: 

- Vicevoorzitter (zie profiel voorzitter) 

- Coördinator (nieuwe) leden en vrijwilligers (1) 

- Coördinator (nieuwe) leden en vrijwilligers (2) 

- Coördinator werkgroepen  

- Coördinator permanente campagne en wijkteams (1) 

- Coördinator permanente campagne en wijkteams (2) 

- Coördinator communicatie  

- Coördinator politiek debat 

De kandidaatstellingscommissie zal de kandidaten zoveel mogelijk in deze rollen werven en 

voordragen. 

Het bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen dat in de regel bestaat uit de voorzitter, de 

vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

 

Kandidaatstellingscommissie 
Voor de voordracht van een nieuw afdelingsbestuur aan de ALV, zal het afdelingsbestuur 

een kandidaatstellingscommissie aanstellen. De opdracht aan deze commissie is om een 

voorstel te doen aan de ALV voor de samenstelling van het afdelingsbestuur in de periode 

2018-2020. 

 

Het afdelingsbestuur beoogt een brede samenstelling van de kandidaatstellingscommissie. 

In de commissie hebben plaats: 

1. [betrokken partijlid] (voorzitter) 

2. [iemand vanuit huidige bestuur die niet door gaat] 

3. [iemand vanuit huidige fractie die niet door gaat] 

4. [iemand vanuit of voorgedragen door de JS] 

5. [iemand van de verkiezingsprogrammacommissie] 
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Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk zondag 1 april 2018 een korte motivatiebrief en 

een cv naar de secretaris van het bestuur, Lester von Meijenfeldt,  

lester.meijenfeldt@gmail.com . De commissie zal na een zorgvuldig selectietraject een 

voordracht doen aan de Algemene Ledenvergadering. 

 

Meer informatie is te verkrijgen bij Lester von Meijenfeldt, 06 44914013 en Ard van Rijn, 06 

53584545. 

mailto:lester.meijenfeldt@gmail.com

