
Aan: Ledenvergadering PvdA Gelderland 

Van: Gewestelijk bestuur 

Datum: 9 oktober 2019 

 

Voor drie zittende bestuursleden betekent het einde van hun zittingstermijn per november 2019 ook 

het einde van hun bestuurslidmaatschap. Dat betreft onze voorzitter Rita Weeda, secretaris Wopke 

Veenstra en bestuurslid Cor van den Berg.  

Het bestuur ziet naast een snelle vervulling van de bestuursvacatures ook graag een uitbreiding van 

het bestuur met twee of drie leden. 

Het bestuur wil een wervings- en selectiecommissie instellen, bestaande uit drie bestuursleden, die 

op korte termijn -binnen 2 maanden -  komt met voordrachten voor invulling van de 

bestuursvacatures. 

 

Aan de ledenvergadering wordt verzocht: 

- De profielen van de functies van voorzitter en de secretaris goed te keuren 

- In te stemmen met de start van een wervings- en selectieprocedure die uitmondt in het 

voordragen van kandidaten voor de functies van voorzitter, secretaris en bestuurslid  

 

 

 

  



Bijlage1 : Taakbeschrijving en profiel Voorzitter van het PvdA-gewest Gelderland 

 

De voorzitter van het PvdA-Gewest Gelderland, hierna te noemen gewestelijk voorzitter, is belast 

met de algehele leiding van het gewestelijk bestuur, organiseert/regelt (mede) de 

bestuursactiviteiten en treedt naar buiten toe op als woordvoerder/vertegenwoordiger van het 

gewestelijk bestuur. De gewestelijk voorzitter is het gezicht van het gewest en draagt, samen met 

andere bestuursleden, zorg voor de communicatie en publicatie naar de pers, leden en afdelingen 

binnen het gewest. De gewestelijk voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de 

ledenvergaderingen van het gewest. 

 

Plaats in de organisatie 

Het gewest is de provinciale bestuurslaag en omvat alle afdelingen in deze provincie. Het gewest 

treedt op als organisator van  bijeenkomsten tussen afdelingen binnen het gewest. Het tracht daarbij 

een consensus te bereiken tussen afdelingen en stimuleert de onderlinge samenwerking  

De gewestelijk voorzitter is het boegbeeld van de PvdA  in Gelderland. 

Het gewestelijk bestuur kent maximaal 11 leden en heeft geen dagelijks bestuur, maar heeft wel een 

vaste kern en een flexibele schil. De vaste kern bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de 

secretaris en de penningmeester.  

 

Taakinhoud 

Het gewestelijk bestuur heeft niet de taak om politiek-inhoudelijk richting te geven aan de partij in 

Gelderland, maar zorgt ervoor dat de richting wordt uitgezet en uitgedragen door de juiste mensen 

en instanties en dat het gebeurt in overeenstemming met landelijke en provinciale richtlijnen.  

Om inzicht te bieden in de activiteiten over een bepaalde periode, stelt de voorzitter samen met de 

secretaris een werkplan op. De werkzaamheden die binnen de taken van het bestuur vallen, maar 

waarvoor kennis over en/of tijd voor ontbreekt, worden gedelegeerd aan commissies/werkgroepen. 

Die bestaan uit algemeen bestuursleden en inhoudsdeskundige leden. 

 

De gewestelijk voorzitter is, samen met de secretaris, verantwoordelijk voor het opstellen 

van de agenda en de voorbereiding van de vergaderingen.  

De gewestelijk voorzitter volgt, samen met daartoe aangewezen bestuursleden, het functioneren van 

de Statenleden en leden van de waterschapsfracties  van de Partij van de Arbeid. Jaarlijks houdt 

hij/zij functioneringsgesprekken met de Statenleden, samen met de fractievoorzitter. De voorzitter 

maakt afspraken met het Statenlid over verbetering en het verkrijgen van bepaalde competenties.  

 

Profiel 

De gewestelijk voorzitter 

• heeft een inspirerende, doortastende, wervende en samenwerkingsgerichte persoonlijkheid; 

• Is gemotiveerd en in staat om vernieuwing binnen de partij aan te jagen en te faciliteren. 

• beschikt over een maatschappelijk netwerk en een netwerk binnen de PvdA Gelderland  

• heeft aantoonbare ervaring in bestuurlijke omgevingen; 

• heeft ervaring met het leiden van vergaderingen; 

• kan delegeren; 

• kan duidelijk en overtuigend communiceren, intern en extern; 

• heeft ervaring in de omgang met de media; 

• kan leidinggeven aan een team met verschillende kwaliteiten; 

 

Bijzonderheden 

De tijdsbesteding varieert per periode. De gewestelijk voorzitter besteedt gemiddeld 10 uur per 

week aan zijn functie. In verkiezingstijd zal het aantal uren duidelijker hoger zijn. 



 

In verband met de samenstelling van het huidige bestuur gaat bij gelijke kwaliteit de voorkeur uit 

naar een vrouw. 

 

  



Bijlage 2 Taken en profiel secretaris 

 

Taken secretaris: 

- Het organiseren en bijeenroepen van bestuursvergaderingen, gewestelijke ledenvergaderingen - 

en themabijeenkomsten 

- Verslaglegging van deze vergaderingen 

- Berichtgeving vanuit het bestuur op de website, in nieuwsbrieven en anderszins 

- Maken van termijnagenda’s 

- Fungeren als aanspreekpunt van het bestuur voor leden, het landelijke partijbureau en het 

statenfractiebureau. In dat kader het beheer van de PvdA Gelderland-mailbox. 

- Bewaken van afspraken, procedures en termijnen 

- Organiseren van wervings-, selectie- en benoemingsprocedures van bestuursleden  

- Beheer van het bestuursarchief 

 

Het tijdsbeslag van de functie is zo’n 6 uur per week. 

 

Profiel secretaris: 

 

De secretaris moet een goed inzicht hebben in de werking van besluitvormingsprocessen en moet 

efficiënte en effectieve processen kunnen ontwerpen en inrichten. 

De secretaris moet vaardig kunnen notuleren en de nodige precisie hebben in het vastleggen van 

data, vergaderruimten en afspraken. 

De secretaris moet zijn/haar werkplezier niet in de eerste plaats willen ontlenen aan het uitoefenen 

van politieke invloed, maar aan het gesmeerd lopen van vergaderingen, bijeenkomsten, contacten 

met andere organen, interne communicatie enzovoorts. 

 

  



Bijlage 3  Taken bestuursleden 

 

De basis van het bestuurslidmaatschap is de zorg voor het goed functioneren van het gewest. 

Daartoe neemt een bestuurslid deel aan de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen, die 10 

maal, resp. 4 maal per jaar worden gehouden. 

 

Onderstaande taken kunnen worden toegewezen aan het bestuur als geheel of aan afzonderlijke 

bestuursleden. In het eerste geval zal er wel altijd een “portefeuillehouder” worden aangewezen, die 

verantwoordelijk is voor het goed lopen van het betreffende proces. Voor de nadere invulling van die 

taken wordt verwezen naar het werkplan.  

 

Het gewest als politieke afdeling: 

- Onderhouden van de contacten met Provinciale staten en de Waterschappen. 

- Onderhouden van contacten met de afdelingen en regio’s 

- Bijwonen  van de Verenigingsraad.  
- Contacten met de afdelingen en regio’s 
 
Ledendemocratie, ledenwerving en ledenbinding: 
- Scholing 
- Scouting van politieke talenten 
-  Communicatie en sociale media  
-  Op verzoek ondersteunen van afdelingen 
 
Naast bovengenoemde taken zijn er taken die ieder bestuurslid op zich kan nemen, zoals het 
inwerken van nieuwe bestuursleden. Hierover worden van geval tot geval binnen het bestuur 
afspraken gemaakt. 
En dan zijn er natuurlijk de taken rond de Staten- en Waterschapsverkiezingen. Het bestuur 
verandert in de periode die hieraan voorafgaat ten dele (de reguliere taken gaan gewoon door) in 
een projectorganisatie. Kernfuncties in deze projectorganisatie zijn: 
* Coördinator kandidaatstelling Statenverkiezingen.  
* Coördinator kandidaatstelling Waterschapsverkiezingen 
* Campagnecoördinator 
 

Gemiddeld besteedt een bestuurslid ca 4 uur per week aan haar/zijn functie. 

 

 

 

 


