
Kandidaat afdelingsbestuur per eind 2019 gezocht 

Het huidige afdelingsbestuur van PvdA Rotterdam zoekt een enthousiaste, betrokken Rotterdammer 
om de vereniging te versterken. Gezien het vertrek van één van de bestuursleden, de verbouwing 
van het partijkantoor en het vertrek van de beheerder zijn we op zoek naar een extra bestuurslid. 
Vanwege de huidige afspiegeling, tien mannen en één vrouw, hopen we vooral dat geïnteresseerde 
vrouwen zich melden, maar mannen kunnen zich ook kandideren.  

De belangrijkste uitdagingen voor de komende periode zijn het realiseren van een goede 
samenwerking tussen volksvertegenwoordigers (zowel in de Raad als gebiedscommissie als wijkraad) 
en afdelingsbestuur en (actieve) leden, ledenwerving, -behoud en activering en de veranderingen op 
ons  partijkantoor.  

Wat doet het bestuur? 

Het bestuur is het secretariaat, eventmanager en campagnecoördinator van de vereniging in een. In 
die hoedanigheid proberen wij de vereniging te versterken en zijn we de spil tussen 
volksvertegenwoordigers en alle Rotterdamse partijgenoten.  

Wat verwachten we van de individuele kandidaten?  
- Je draagt de sociaaldemocratische waarden uit en bent lid van de PvdA  
- Je bent bereid om je +/- 8 uur per week vrij te maken, ook regelmatig in de avonduren en 
weekenden.   
-Je bent een aanpakker en overal voor in: van flyeren op straat en bardiensten tot het uitwerken van 
campagnes en het organiseren van evenementen. 
- Je neemt graag het voortouw. Enige ervaring met het organiseren van evenementen is daarom een 
pré.  
- Je beschikt over een gezonde drive en enthousiasme om bij te dragen aan verdere versterking van 
de afdeling - Je hebt oog en gevoel voor de diversiteit in de stad en in de partij  
- Gevoel voor het verenigingswerk: je vindt het leuk om vrijwilligers te activeren en te 
enthousiasmeren.  
 
Afhankelijk van je affiniteit, interesse en ervaring en de andere bestuursleden zorgen we er voor dat 
we als bestuur allemaal een leuke uitdagende portefeuille hebben.  
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stef Fleischeuer, voorzitter PvdA Rotterdam: 
s.fleischeuer@xs4all.nl.  


