
 

GroenLinks ‘s-Hertogenbosch zoekt een algemeen Bestuurslid 
voor haar afdeling 
GroenLinks ‘s-Hertogenbosch is een actieve afdeling met ruim 300 leden. Het bestuur is 
medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling, het ondersteunen van de 
gemeenteraadsfractie en het onderhouden van contacten met GroenLinks afdelingen in 
de regio. Het afdelingsbestuur organiseert hiervoor algemene ledenvergaderingen (ALV) 
en andere activiteiten, zoals themabijeenkomsten en de maandelijkse borrel. De 
bestuursleden houden zich verder onder meer bezig met politiek personeels- en 
vrijwilligersbeleid, het coördineren van de permanente campagne en ledenwerving en -
binding.  

Vacature 
Momenteel hebben we een openstaande vacature om ons bestuur te versterken. Ben je 
gemotiveerd om binnen GroenLinks ‘s-Hertogenbosch bestuurstaken op je te nemen? 
Neem je graag de (mede)verantwoordelijkheid voor het organiseren van bijeenkomsten 
van GroenLinks ‘s-Hertogenbosch? Herken je jezelf in het hieronder geschetste profiel? 
Dan zoeken we jou!  

Voor het bestuur als geheel streven we uitdrukkelijk naar een divers samengesteld team. 
Gezien de huidige samenstelling van het bestuur nodigen wij met nadruk vrouwen en 
mensen van kleur uit om te solliciteren.  

Algemeen bestuurslid  
Als algemeen bestuurslid ben je onderdeel van het afdelingsbestuur. Je bent 
verantwoordelijk voor een van de bestuurstaken. Deze kunnen uiteenlopen van 
algemene bestuurswerkzaamheden, zoals het adviseren van de overige bestuursleden, 
mede organiseren van activiteiten en afdelingscommunicatie naar de leden en naar 
buiten toe. De daadwerkelijke taken worden in goed overleg met de andere 
bestuursleden verdeeld. 

Je woont de maandelijkse bestuursvergaderingen bij en de algemene 
ledenvergaderingen die minimaal tweemaal per jaar plaatsvinden.  

De werkzaamheden kosten gemiddeld één avond (of dagdeel) in de week. Met periodes 
is het rustiger (tijdens politiek reces in de zomer) of drukker (in verkiezingstijd).  

Je zal worden ingewerkt door, en krijgt ondersteuning van de andere leden van het 
afdelingsbestuur en het Landelijk Bureau.  

Je rol: 
• Je bent onderdeel van het bestuur 

• Je onderhoudt contact met de fractie  

• Je bent verantwoordelijk voor de aan jou (in overleg) toebedeelde taak 

• Je ondersteunt de overige bestuursleden in hun taken 

• Je ondersteunt de secretaris bij de (technische) organisatie van algemene 
ledenvergaderingen 



 

 

Profiel  
• Je hebt tijd, energie en enthousiasme om onze afdeling te versterken en verbreden  

• Je beheerst de Nederlandse taal voldoende voor begrijpelijk redactiewerk  

• Je bent assertief, gemakkelijk bereikbaar en reageert snel op 
berichten/appjes/telefoontjes 

• Je bent betrouwbaar en integer 

• je neemt je verantwoordelijkheid, je bent pro-actief en gericht op samenwerking 

• Je vindt het leuk om vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden te binden aan 
GroenLinks Den Bosch 

• Je bent gericht op samenwerking met alle gelederen van de afdeling en daarbuiten 

• Je bent bereid mee te doen aan het trainingstraject voor bestuursleden van de 
GroenLinks Academie 

• Je draagt het GroenLinksgedachtegoed een warm hart toe en bent lid van GroenLinks 
of bereid dat te worden 

• Je woont in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 

Wat je kunt verwachten van het landelijk bureau? 
• Een training om het beste uit je functie te halen en een netwerk op te bouwen met 

collega-bestuursleden 

• Jaarlijks een landelijke netwerkbijeenkomst met inspirerende gasten en relevante 
workshops 

• Een online platform om met andere GroenLinksers in contact te komen en ervaringen 
uit te wisselen 

• Informatie, advies en online tools voor het organiseren van je afdeling 

Procedure 
We nodigen kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek en besluiten daarna of we je 
voordracht als bestuurslid ondersteunen. Uiteindelijk besluit de ALV over je kandidatuur. 

De eerstvolgende ALV is in april 2023. Tot die tijd kan je met het bestuur meelopen als 
kandidaat-bestuurslid. 

Interesse? 
Stuur een e-mail met een korte motivatie en cv naar bestuur@groenlinksdenbosch.nl. Bij 
vragen kun je contact opnemen met onze voorzitter, Nick Vollenbroek 
(voorzitter@groenlinksdenbosch.nl, 06-2219 9938). 
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