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PvdA Zutphen Warnsveld 
 
 
 
 

Ben jij de voorzitter die onze afdeling nodig heeft? 
 
Op 28 maart 2018 stemt de ledenvergadering van de PvdA Zutphen Warnsveld over een 
nieuwe afdelingsvoorzitter.  
 
PvdA-leden die zich kandidaat willen stellen voor het voorzitterschap van onze afdeling 
kunnen zich tot woensdag 21 maart aanmelden bij de afdelingssecretaris. Op de 
ledenvergadering van 28 maart a.s. vindt dan een verkiezing plaats als er meer kandidaten zijn 
en een voordracht wanneer zich maar één kandidaat heeft aangemeld.  
 
Wat verwachten we van onze nieuwe afdelingsvoorzitter?  

 Je bent gericht op samenwerking, zowel binnen het bestuur als met alle geledingen 
binnen de vereniging. Je bent collegiaal en transparant; 

 Je hebt gevoel voor het verenigingswerk,  je kunt goed omgaan met mensen en je kunt 
onze leden motiveren; 

 Je bent enthousiast en gedreven. Zo zorg je ervoor dat er uitvoering wordt gegeven aan 
de zes doelstellingen uit het Werkplan 2018:  
• onderhouden van het contacten in de samenleving in Zutphen en Warnsveld, 
• het creëren van een bruisende en attractieve afdeling die ook nieuwe leden 

aantrekt, 
• het versterken en behouden van leden voorde PvdA, 
• het scouten en opleiden van politiek talent, 
• het ondersteunen van de fractie, 
• meedenken met de landelijke PvdA, om de sociaaldemocratie een krachtig gezicht 

te geven, met een boodschap die een alternatief is voor de huidige dominante 
neoliberale cultuur; 

 Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk en de activiteiten die daarbij horen. We  
verwachten dat je enkele jaren voorzitter blijft om zo de stabiliteit van de afdeling te 
waarborgen.  

 
 
Stuur voor 21 maart jouw sollicitatiebrief naar de secretaris van het 
bestuur van de PvdA Zutphen Warnsveld, fvdbreggen@planet.nl als jij 
denkt de voorzitter te zijn waar we naar zoeken.  
 
 

De verkiezing  
 In het geval van twee kandidaten zal de stemming anoniem één keer plaats vinden door 

middel van briefjes. 
 In het geval van meer dan twee kandidaten zal de stemming anoniem plaats vinden door 

middel van meerdere stemmingen, waarbij na iedere stemming de kandidaat met de minste 
stemmen afvalt. 

 In het geval dat bij meerdere kandidaten een kandidaat de meerderheid van het aantal 
uitgebrachte stemmen, dan wordt deze kandidaat zonder verdere stemmingen benoemd.  
 Om de verkiezing goed te laten verlopen zullen staande de vergadering 3 leden 

gevraagd worden dienst te doen als stemcommissie.  
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