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VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN 
 
Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens 
het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester en de secretaris 
eens in de twee jaar ge- (her) kozen tijdens de voorjaarsvergadering. (Reglementen, art. 2.4 en 2.5). 
Dit gold voorheen alleen voor de voorzitter en deze kon gekozen worden van één tot vier jaar. 

 Ook de afgevaardigde (plaatsvervanger) naar het congres en naar het Gewest worden eens in 
de twee jaar ge-(her)kozen. Voorheen werden zij ieder jaar gekozen. 

 En ook de kascommissieleden worden voor een termijn van twee jaar gekozen. Wij stellen 
voor de huidige locale regeling te handhaven, dwz jaarlijks treed één lid af en wordt een 
nieuw lid voor twee jaar ge- (her) kozen. 

 
Om dit jaar al deze herziening in het reglement in te voeren worden dit jaar alle verkiezingen 
gehouden en daarna om het jaar. Ieder lid kan zich, met in achtneming van de profielschets, 
verkiesbaar stellen voor de volgende functies: 
 
Het afdelingsbestuur:  

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Penningmeester 
Afvaardiging: 

 Afgevaardigde naar het congres en een plaatsvervanger 

 Afgevaardigde naar het Gewest en een plaatsvervanger 
De kascommissie 

 Eén lid 
 
Alle zittende functionarissen kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen, maar iedereen mag zich 
kandidaat stellen.  
Leden met interesse in een functie als algemeen bestuurslid kunnen zich aanmelden.  
 

Kandidaatstelling kan tot 8 februari, maar uiterlijk 15 februari om 19.00 uur (art. 2.3.4 en 
2.4.3) Bij de huidige voorzitter Frans Manders (06 – 46100496 of Frans manders@online.nl).  
 
 
ACTIEVE LEDEN GEZOCHT. 
De afdeling leden zoekt die zich actief willen inzetten in de werkgroepen.  

 Hebt u kennis van of belangstelling voor sociaal-maatschappelijk zaken; openbare werken; 
duurzaamheid en energie; bovenlokale zaken?  

 Wilt u zich inzetten voor de permanente campagne of andere verenigingszaken? 
 Of heeft u ideeën kortdurende projecten? 
 Bent u gewoon enthousiast en wilt u iets doen, lang –of juist kortdurend? 

Neem dan ook contact op met Frans Manders (06 – 46100496 of Frans manders@online.nl).  
 
Verder op in deze bundel staat het profiel waaraan alle bestuursleden dienen te voldoen, als mede 
het profiel voor de afgevaardigden. 
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Profielbeschrijving van het bestuur en een bestuurslid (uit de Statuten en Reglementen PvdA)  
Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de afdeling  
 
De volgende taken en verantwoordelijkheden gelden voor:  

 Het bestuur van een afdeling als geheel;  

 De bestuursleden van een afdeling, die individueel een functie bekleden.  
 
Voor de hierna volgende zaken is het bestuur als geheel verantwoordelijk. Het bestuur als geheel en 
alle bestuursleden individueel hebben de verantwoordelijkheid de hieronder genoemde taken naar 
behoren uit te voeren:  
 
Artikel 2.1. De taken van de afdeling 

 het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, de 
deelgemeenteraad of de stadsdeelraad, onder meer door het maken van een 
verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst; 

 het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek; 

 het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van 
burgemeester en wethouders, waarbij de gemeenteraadsfractie voorstelt om daaraan deel 
te nemen; 

 het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies; 

 het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal niveau; 

 de voorbereiding van en de deelname aan het congres; 

 de voorbereiding van en de deelname aan de gewestelijke vergadering; 

 alle overige activiteiten om leden te werven, om de leden de gelegenheid te geven actief 
deel te nemen in de partij en het gedachtegoed van de partij uit te dragen. 

 
 
De voorzitter van de afdeling 
De hierboven geformuleerde ambities en het gewenste type bestuur vergen een gezaghebbende 
voorzitter die via collegiaal bestuur helder leiding kan geven aan de afdeling, zowel organisatorisch 
als wat betreft de koers op (middel)lange termijn. 
 
Functietypering: 
Een gezaghebbend voorzitter die via collegiaal bestuur helder leiding kan geven aan de afdeling.  
De voorzitter inspireert, nodigt uit tot actieve deelname aan de afdeling en zoekt en stimuleert het 
debat. De voorzitter is de verbindende schakel tussen alle geledingen, vereniging en politiek. 
Kandidaten koppelen innovatieve kracht aan het vermogen de partij een helder en aansprekend 
extern profiel te geven 
 
Taken: 

 Het voorzitten van de bestuursvergaderingen 

 Leidinggeven aan de uitvoering van de afdelingstaken 

 Het bevorderen van de verbindingen tussen de verschillende geledingen in de afdeling 

 Het activeren van de achterban in en buiten de afdeling, werving en binding 

 Het stimuleren van het inhoudelijke debat. 

 Het onderhouden van contacten in –en extern 
 

Functie-eisen: 
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 Bestuurlijke ervaring, 

 Het op stimulerende wijze leiding geven aan de afdeling 

 het vertolken van partijstandpunten en het leveren van een bijdrage aan het politieke en 
maatschappelijke debat. 

 
Vaardigheden: 

 Besluitvormingsprocedures hanteren;  

 Helder communiceren;  

 Omgaan met een tekstverwerker/PC/internet/e-mail.  
 
 
 
De penningmeester van de afdeling 
Functietypering: 
De penningmeester van de afdeling draagt zorg voor het financieel beheer van de afdeling en  
is eindverantwoordelijke voor de begroting en jaarstukken van de afdeling en voor de  bewaking van 
het tijdpad dat daarvoor moet worden doorlopen. De penningmeester is, naast de secretaris en 
voorzitter, onderdeel van het dagelijks bestuur. 
 
Taken: 

 Voert de boekhouding van de afdeling; 

 Adviseert het bestuur betreffende het financieel beheer van de afdeling; 

 Maakt kosten/batenanalyses voor de aanschaf van goederen en materiaal; 

 Verzorgt de jaarlijkse afdrachten conform afgesproken procedures; 

 Stelt de (meerjaren)werkplanning/-begroting en het financieel jaarverslag op conform 
landelijke of regionale afspraken; 

 Bewaakt het tijdpad van de jaarstukken en geconsolideerde jaarrekening; 

 Onderhoud contacten over financiële zaken binnen en buiten de PvdA; 

 Treedt op als tekenbevoegde en voert financiële transacties uit; 
Functie-eisen 

 Aantoonbare ervaring met financieel beheer/financiële administratie, bij voorkeer binnen 
een vrijwilligersvereniging; 

 Enige kennis van of ervaring met fondsenwerving; 

 Een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid. 
Vaardigheden 

 Een geautomatiseerde boekhouding voeren; 

 Omgaan met een tekstverwerker/pc/internet/e-mail; 

 Een begroting, meerjarenplanning, financieel jaarverslag opstellen; 

 Financiën beheren; 

 Voorstellen voor leden- of fondsenwerving op hun verdienste beoordelen. 
 
 
De secretaris van de afdeling 
Functietypering  
De secretaris draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de coördinatie, voortgang en 
verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de afdeling. Het 
organisatorisch inzicht en uitvoering van zaken, van de secretaris, is essentieel voor het functioneren 
van de afdeling. Tevens heeft de secretaris als taak om kennis over het ledenbestand te bezitten.  
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Taken  

 Coördineert en bewaakt de informatievoorziening, de secretariaatswerkzaamheden en 
administratieve handelingen als post- en archiefverzorging;  

 Is het organisatorisch middelpunt van de afdeling;  

 Heeft kennis over het ledenbestand en handelt informatie en correspondentie voor of over 
de afdeling af;  

 Signaleert tijdig zaken die voor andere bestuursleden relevant zijn;  

 Draagt zorg voor de verslaglegging van bestuursvergaderingen;  

 Neemt deel aan het opstellen van (meerjaren)werkplanning;  

 Treedt zo nodig op als vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur bij in- en externe 
contacten;  

 Is (mede)verantwoordelijk voor de werving en selectie van de kandidaten voor de fractie.  
 
Functie-eisen 

 Kan goed organiseren;  

 Heeft ervaring in archivering en redactievoering;  

 Beschikt over goede contactuele vaardigheden;  

 Heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid.  
 
Vaardigheden  

 Notuleren en redigeren;  

 Besluitvormingsprocedures hanteren;  

 Helder communiceren;  

 Omgaan met een tekstverwerker/PC/internet/e-mail.  
 

 
Profielschets Congres Afgevaardigde en een plaatsvervangend Congres Afgevaardigde  
De afdeling Zutphen / Warnsveld heeft, op basis van haar ledenbestand, het recht om een lid en  
een vervangend lid af te vaardigden naar het Congres. In februari 2006 heeft de ledenvergadering de  
wens uitgesproken dat de Congres Afgevaardigden actief aan de slag gaan met het Congres. Het 
Congres van de PvdA komt minstens 1 x per jaar bijeen.  
 
De resultaten van de werkzaamheden van de congresafgevaardigde en ook van diens werkgroep  
Boven Lokaal worden voorgelegd aan de ledenvergadering van de afdeling en verdedigd door de  
afgevaardigde. De uitkomsten van deze vergaderingen worden door de afgevaardigde meegenomen  
naar het Congres. De afgevaardigde spreekt op het congres zonder last- en ruggespraak.  
 
In totaal heeft onze afdeling recht op zes stemmen tijdens het Congres. Dit is onvoldoende om  
daadwerkelijk krachtig op te kunnen treden tijdens het Congres. Het voeren van onderhandelingen 
over standpunten met andere afgevaardigden, in de aanloop naar het Congres, is daarom cruciaal 
om een standpunt kracht bij te zetten tijdens het Congres. De Afgevaardigde wordt hierin bijgestaan 
door de plaatsvervangend Afgevaardigde en de leden uit de werkgroep Boven Lokaal. Van de 
afgevaardigden zelf wordt een zeer actieve houding verwacht, gezien het belang van de functie voor 
de ontwikkeling van de sociaaldemocratie en haar agenda.  
 
In totaal is een congresafgevaardigde zo’n 5 uur per maand kwijt aan werkzaamheden.  
 
 
Profielschets gewestelijk Afgevaardigde en een plaatsvervangend gewestelijk Afgevaardigde  
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De afdeling Zutphen / Warnsveld heeft, op basis van haar ledenbestand, het recht om een lid en  
een vervangend lid af te vaardigden naar het Gewest Gelderland. In februari 2006 heeft de  
ledenvergadering de wens uitgesproken dat de Gewestelijk Afgevaardigden actief aan de slag gaan 
met de ontwikkelingen in het Gewest.  
 
De resultaten van de werkzaamheden van de gewestelijk afgevaardigde en ook van diens  
werkgroep Boven Lokaal worden voorgelegd aan de ledenvergadering van de afdeling en verdedigd 
door de Afgevaardigde. De uitkomsten van deze vergaderingen worden meegenomen door de 
Afgevaardigde naar het Gewest. De afgevaardigde spreekt zonder last en ruggespraak.  
 
In totaal is een gewestelijk afgevaardigde zo’n 3 uur per maand kwijt aan werkzaamheden.  
 
Kascommissie 
Een lid van de kascommissie controleert samen met het andere kascommissielid aan de hand van 
betalingsbewijzen de financiële rekening van het voorgaande kalenderjaar en legt zijn bevindingen 
voor aan de afdelingsvergadering ter goedkeuring. 
Een lid van de kascommissie moet enige kennis hebben van financiële stukken. 


