
PvdA-afdeling Ooststellingwerf zoekt een nieuwe voorzitter 

De PvdA-afdeling Ooststellingwerf is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het 
afdelingsbestuur. De PvdA-afdeling Ooststellingwerf is een kleine afdeling met zo’n 120 
leden en een actief bestuur. De voorzitter is uiteraard lid van de PvdA (of is bereid dat te 
worden) en woont in Ooststellingwerf. 

Om als partij aansluiting te kunnen blijven houden bij wat er leeft in Ooststellingwerf wil de 
afdeling zich de komende jaren verbreden. De afdeling wil actief verbindingen leggen met 
maatschappelijk betrokkenen en organisaties. Bovendien wordt er samenwerking gezocht 
met ons omringende PvdA-afdelingen. 

De vacature is ontstaan omdat de huidige voorzitter zijn functie neerlegt. Het huidige 
bestuur bestaat uit zes leden. Elk van hen is verantwoordelijk voor een deel van het werk 
van het bestuur.  

Je bent een boegbeeld 

De voorzitter is het boegbeeld van het bestuur en de vereniging.  

Je: 

 bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de afdeling; 
 geeft leiding aan het bestuur en de afdeling; 
 bent voorzitter van de ledenvergaderingen; 
 onderhoudt externe contacten; 
 bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het werkplan, van de taken en de 

activiteiten die worden verricht binnen de afdeling; 
 houdt samen met de fractievoorzitter voortgangsgesprekken met de leden van de 

fractie. 

Je profiel 

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij leden en niet-leden kan inspireren en motiveren 
om betrokken te raken bij de sociaaldemocratie en politiek in de gemeente of landelijk.  

Hij/zij is een verbinder die bruggen slaat waar mogelijk en is een stevige beslisser als er 
knopen doorgehakt moeten worden. De voorzitter staat voor een open, gastvrije cultuur 
waardoor leden en niet-leden uitgenodigd worden deel te nemen aan de activiteiten van de 
PvdA. Hij/zij gaat voorop bij het verbreden en versterken van de afdeling. De voorzitter is 
verder bovenal een geloofwaardig en integer bestuurder. 

Je hebt: 

 bestuurs- en/of managementervaring, kunt prioriteiten stellen en delegeren; 
 ervaring met besluitvormingsprocessen en belangenafweging; 
 ervaring met het voorzitten van vergaderingen en grotere bijeenkomsten; 



 goede contactuele vaardigheden en je kunt goed communiceren; 
 ervaring in de omgang met de media of je bent bereid hiervoor een cursus te volgen; 
 een relevant netwerk in Ooststellingwerf of je bent in staat dit snel op te bouwen. 

Geïnteresseerden worden gevraagd hun belangstelling uiterlijk 15 maart 2016 kenbaar te 
maken aan de secretaris van de afdeling, Ivelina Vossen. Je kunt haar mailen: 
(ivelinavossen@gmail.com). Zet in die mail dan meteen waarom jij denkt in aanmerking te 
komen voor deze functie.  

Je kunt haar ook bellen voor meer informatie: 06-16022744. Of je kunt bellen met de voorzitter 
van de afdeling, Wim Kunst. Telefoon: 0516-427859. 

De gesprekken met de belangstellenden voor de functie van voorzitter vinden plaats in maart 2016. 
De voordracht wordt gegaan aan de leden, tijdens een algemene ledenvergadering op 20 april 2016. 
De verkiezing zal dan ook plaatsvinden.  
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