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Algemeen profiel 
 

Algemeen 

Een bestuurslid speelt een activerende en uitvoerende rol binnen de afdeling. Hij of zij is 

goed op de hoogte van wat er speelt in de vereniging en levert hieraan vanuit de eigen 

portefeuille een actieve bijdrage. Een bestuurslid voert actief campagne voor D66. Samen 

met de andere bestuursleden geeft hij of zij invulling aan het gedachtengoed van D66 in de 

activiteiten die de afdeling onderneemt. 

 

De invulling van je portefeuille kan in onderling overleg met de andere bestuursleden 

tussentijds aangepast worden op basis van onderlinge voorkeuren en beschikbare inzet. 

 

Portefeuilleverdeling 

Het bestuur kent de volgende vaste samenstelling 

o Voorzitter 

o Penningmeester 

o Secretaris 

Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met een aantal algemene bestuursleden met elk hun 

eigen portefeuille.  

 

Mogelijke portefeuilles in het bestuur 

o Campagne 

O.a. voorbereiding van de vereniging op de eerstvolgende campagne; ontwikkeling en 

coördinatie van de permanente campagne van de afdeling; 

o Communicatie 

O.a. uitvoering van de online communicatie als webmaster van de verenigingswebsite en 

social media-coördinator; eindredactie van nieuwsbrieven; 

o Ledenbinding & Talentontwikkeling 

O.a. ontwikkeling en coördinatie van de ledenwerving voor de afdeling; stimulering van 

ledenbinding en een actief verenigingsleven; scouting van politiek en bestuurlijk talent 

binnen de afdeling; 

o Organisatie 

O.a. ontwikkeling en coördinatie van de ledenactiviteiten voor de afdeling; organisatie 

van specifieke ledenborrels, politieke cafés, enz.; 

o Politiek secretaris 

O.a. linking pin naar de fractie, intermediair tussen fractie en afdelingsbestuur. 

Portefeuilles kunnen ook gecombineerd worden met een bestaande functie/tot 

één functie. De portefeuilleverdeling wordt in onderling overleg door het bestuur 

vastgesteld. 
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Taken: wat wordt er van je verwacht? 

o Organiseren van minimaal twee Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) per jaar; 

o Het voordragen van een (permanente) programmacommissie voor het schrijven van het 

verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen; 

o Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de 

afdeling; 

o Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures op overeenkomstig 

niveau; 

o Uitvoeren van de door de ALV genomen besluiten; 

o Zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie; 

o Onderhouden van contacten met de Gemeenteraadsfractie; 

o Proactief betrekken van (nieuwe) leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische 

activiteiten; 

o Werven van nieuwe leden en proactief scouten van potentiële D66-vertegenwoordigers 

en - bestuurders; 

o Organiseren van debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen; 

o Bewaken van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen; 

o Communiceren met de leden en andere partijorganen; 

o Vertegenwoordigen van de afdeling en D66 binnen en buiten de partij; 

o Enthousiasmeren van vrijwilligers en hen effectief aansturen. 

 

Competenties: wie ben jij als persoon? 

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende 

competenties: 

o Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of 

zich vastleggen door het uitspreken van meningen. 

o Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. 

Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van 

praktijkervaringen leren. 

o Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als 

buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de 

toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren. 

o Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, 

wanneer sprake is van tegengestelde belangen. 

o Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van 

politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. 

o Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt 

doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als 

(ver)bindende schakel en bruggenbouwer. 
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o Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en 

beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen. 

o Collegialiteit: Naar anderen open zijn en interesse tonen. Bereid zijn eigen 

werkzaamheden aan te passen om anderen in het werk te helpen. 

o Overtuigingskracht: Hij of zij slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of 

standpunt en ze hiervoor enthousiast te maken. 

 

Ervaring en vereisten 

Een bestuurslid heeft door opleiding en/of ervaring affiniteit met (onderdelen van) een of 

meer portefeuilles. Hij of zij heeft een relevant netwerk in de vereniging en in Stichtse Vecht, 

of heeft de bereidheid om dit op te bouwen. Hij of zij kan over de grenzen van de eigen 

portefeuille heenkijken en houdt rekening met huidige en toekomstige ontwikkelingen van 

de vereniging. 

 

Naast individuele kwaliteiten op het gebied van kennis en vaardigheden is het belangrijk om 

een sterk team samen te stellen. We streven daarbij naar diversiteit in leeftijd, sekse, 

etnische- en maatschappelijke achtergrond. 
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Voorzitter 
 

Taken: wat wordt er van je verwacht? 

o Je bent voorzitter van de vergaderingen van het afdelingsbestuur en de afdeling; 

o Vergaderingen worden onder jouw leiding voorbereid; 

o Je bevindt je graag en vaak onder de leden, weet daardoor wat er speelt in de afdeling 

en bent een natuurlijke netwerker; 

o Het bewaken van een prettige sfeer binnen bestuur en de afdeling is belangrijk als 

voorzitter en je bent hier dan ook alert op;  

o Je zorgt dat er reflectiegesprekken worden gevoerd met de fractie; 

o Je coördineert samen met het bestuur deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen; 

o Als voorzitter ben jij het gezicht van de lokale afdeling en zorg je dat zowel leden als 

externen de vereniging laagdrempelig kunnen benaderen; 

o Je weet leden, fractie en bestuur met de juiste afdelingscommissies of partijorganen met 

elkaar in contact te brengen, zodat het verenigingsleven in jouw afdeling een impuls 

krijgt; 

o Commissielid LAC en WAC 

o Het bewaken van een prettige sfeer binnen de fractie en tussen fractie en wethouders is 

belangrijk als voorzitter en je bent hier ook alert op; 

o Je houdt contact met het regiobestuur en neemt deel aan regionale vergaderingen 

afdelingsvoorzitters. 

 

Competenties: wie ben jij als persoon? 

o Verbinder 

o Duidelijke visie 

o Daadkrachtig 

o Natuurlijke netwerker 

o Politiek sensitief 

o Ervaring met de lokale politiek en/of de afdeling 
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Penningmeester 

 

Taken: wat wordt er van je verwacht? 

o Als penningmeester zorg je voor de financiën binnen de afdeling, zoals het voorleggen 

van een (meerjaren)begroting en financieel jaarverslag voor akkoord aan de leden, en 

het betalen van rekeningen en declaraties*; 

o Je keurt alle uitgaven van de afdeling goed en zorgt dat bij uitgaven hoger dan 500 euro 

de voorzitter voor een akkoord wordt betrokken; 

o Je maakt het financieel jaarverslag voor afdeling en het Landelijk Bestuur, die je rond 

maart** elk jaar aan het Landelijk Bureau stuurt; 

o Als penningmeester draag je zorg voor de uitvoering van de politieke 

afdrachtsregeling***; 

Extra taak: 

o Je belt nieuwe leden en betrekt ze bij de vereniging. 

 

Competenties: wie ben jij als persoon? 

o Nauwkeurig 

o Goed overweg kunnen met Excel 

o Goed met deadlines 

o Betrouwbaar 

o Stressbestendig 

o Communicatief sterk: weet de ‘financiële taal’ te vertalen, kan financiële teksten lezen en 

uitleggen aan de leden van de afdeling 

 

*Uiteraard word je in deze taken bijgestaan door het Landelijk Bureau van de vereniging. Bij 

vragen over het jaarverslag van de afdeling, regels omtrent uitgaven die het bestuur wil 

doen, of andere financiële vragen, kun je altijd contact opnemen met de controller van het 

Landelijk Bureau (via controller@d66.nl). 

**Het volledige jaarverslag van D66 als vereniging wordt in april gecontroleerd door externe 

accountants, daarvoor heeft het Landelijk Bureau de jaarverslagen van alle afdelingen nodig. 

Elk jaar neemt het Landelijk Bureau hierover contact op met jou als penningmeester. 

***De afdrachtregeling houdt in dat volksvertegenwoordigers (raadsleden) en 

bewindspersonen (wethouders) van D66 een percentage van hun brutovergoeding afstaan 

aan de afdeling. De politieke afdracht is een belangrijke inkomstenbron van de afdeling. Het 

percentage dat moet worden afgedragen, wordt bepaald door de lokale leden, met een 

minimum van 3%. Dit percentage is wordt vastgesteld in het deelnamebesluit voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

 

  



 

 6 

Algemeen secretaris 
 
Taken: wat wordt er van je verwacht? 
o Je zorgt voor de praktische zaken rondom vergaderingen voor het afdelingsbestuur en 

de afdeling, zoals het versturen van de agenda en notulen;  
o Je voelt je verantwoordelijk voor het nauwkeurig bijhouden van besluitvorming op 

vergaderingen voor de toekomst; 
o Als secretaris ben je als geen ander op de hoogte van de statuten en reglementen*, en 

zorgt ervoor dat besluitvorming**, zoals interne verkiezingen***, binnen de afdeling aan 
die regels voldoet; 

o Het bestuur functioneert beter dankzij de praktische randvoorwaarden die jij regelt, 
zoals het beheren van een mailbox en gezamenlijke agenda; 

o Je zorgt dat de administratie van de afdeling via MijnD66 op orde is en bent 
verantwoordelijk voor het toewijzen van rechten in MijnD66; 

o Je bent verantwoordelijk voor het versturen van nieuwsbrieven naar de leden en 
plaatsen van berichten op de website die correspondentie vanuit het bestuur betreffen; 

o Je beheert de Gsuite account en bent verantwoordelijk voor toekennen van individuele 
accounts onder de GSuite account (naam@d66stichtsevecht.nl). 
 

Competenties: wie ben jij als persoon? 
o Nauwkeurig  
o Georganiseerd 
o Goed met schriftelijke communicatie 
o Faciliterend  
o Politiek sensitief 
o Schrikt niet van procedures en reglementen 
o ICT-bekwaam 
 

*Zie hiervoor de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Afdelingsreglement, die te 
vinden zijn op het verenigingsdashboard via MijnD66. 
 
**Voor vragen over interne besluitvorming, zoals moties en amendementen op 
ledenvergaderingen of congressen, mail naar besluitvormingscommissie@d66.nl. 
 
***Voor vragen over kandidaatstellingen of persoonsverkiezingen mail naar lvc@d66.nl. 

 
  

mailto:besluitvormingscommissie@d66.nl
mailto:lvc@d66.nl
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Portefeuille politiek secretaris* 
 

Taken: wat wordt er van je verwacht? 

o Je bent de brug tussen de afdeling en de fractie, en zorgt dat je bestuur en je leden op 

de hoogte worden gehouden van de lokale politiek;  

o Als politiek secretaris vind je het interessant om de lokale politiek te volgen;  

o Je bent een sparringpartner voor de fractie en bewaakt de uitvoering van het 

verkiezingsprogramma van de afdeling; 

o Het interne inhoudelijke debat wordt door jou gestimuleerd;  

o Als politiek secretaris ben je betrokken / maak je deel uit van de 

verkiezingsprogrammcommissie 

 

Competenties: wie ben jij als persoon? 

o Politiek sensitief  

o Goed in onderhandelen 

o Assertief 

 

 

*Politiek secretaris is een portefeuille die aan een verkozen algemeen bestuurslid, 

voorzitter, penningmeester of secretaris kan worden gegeven. Let op: de ‘politiek secretaris’ 

wordt niet als bestuurslid in functie door de algemene ledenvergadering gekozen, maar is 

een portefeuille die binnen het bestuur aan een bestuurslid wordt gegeven. Een bestuurslid 

kan meerdere portefeuilles krijgen. Voor meer informatie over het samenstellen van een 

bestuur bekijk de hand-out ‘afdelingsbestuur’ op het verenigingsdashboard via MijnD66. 
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Portefeuille campagne en communicatie* 
 

Een sterke afdeling met een herkenbaar profiel is een van de randvoorwaarden voor 

duurzame politieke invloed. Belangrijke doelstellingen zijn een optimaal resultaat bij de 

verkiezingen, met name die voor de gemeenteraad. Het bestuurslid communicatie & 

campagne speelt hierbij een centrale rol o.a. door het uitdragen van het D66-gedachtegoed 

naar leden en bewoners van Stichtse Vecht. Hij of zij is vanuit de afdeling verantwoordelijk 

voor de communicatie met D66-leden in Stichtse Vecht en naast de voorzitter 

woordvoerder voor het bestuur. Hij of zij is verder, samen met de campagne commissie, 

verantwoordelijk voor D66-campagnes in Stichtse Vecht.  

Voor de Tweede Kamer- en Gemeenteraadsverkiezingen worden campagneleiders 

aangesteld. De campagneleider en het bestuurslid communicatie & campagne werken 

intensief samen en de campagneleider zal de inzet van de vereniging (mensen en middelen) 

volledig moeten afstemmen met het bestuurslid, die daarvoor de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid draagt. 

 

Taken: wat wordt er van je verwacht? 

o Je organiseert de (permanente) campagne binnen de afdeling, en zorgt daarbij dat D66 

maximaal zichtbaar is; 

o Als bestuurslid met campagne en communicatie ben je op de hoogte van 

maatschappelijke (lokale) ontwikkelingen en weet deze kansen te benutten; 

o Je gaat graag en vaak de straat op samen met vrijwilligers; 

o Je enthousiasmeert de leden binnen je afdeling om deel te nemen aan de campagne 

Voor meer informatie over (permanente) campagne zie: 

https://www.mijnd66.nl/SC/campagne/permanente-lokale-campagne/?id=1574 

 

Competenties: wie ben jij als persoon? 

o Enthousiast 

o Creatief  

o Doener 

o Proactief 

o Sociaal 

o Goed in motiveren 

o Goed in verbinding leggen 

o Initiatiefrijk 

 

*Deze portefeuilles kunnen aan een verkozen algemeen bestuurslid, voorzitter, 

penningmeester of secretaris kan worden gegeven. Het ‘bestuurslid campagne en 

communicatie’ wordt niet als bestuurslid in functie door de algemene ledenvergadering 

gekozen, maar is een portefeuille die binnen het bestuur aan een bestuurslid wordt 

gegeven. Een bestuurslid kan meerdere portefeuilles krijgen.   

https://www.mijnd66.nl/SC/campagne/permanente-lokale-campagne/?id=1574
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Portefeuille ledenverbinding en -werving* 
 

Taken: wat wordt er van je verwacht? 

o Je organiseert activiteiten binnen de afdeling, het bestuur en/of commissies, waardoor 

leden zich welkom voelen;  

o Als bestuurslid met portefeuille ledenbinding en – werving zorg je voor een goede sfeer 

binnen de afdeling; 

o Je belt nieuwe leden en betrekt ze bij de vereniging; 

o Je zit vol ideeën om nieuwe leden te werven. 

 

Competenties: wie ben jij als persoon? 

o Enthousiast 

o Creatief  

o Doener 

o Proactief 

o Sociaal 

o Goed in motiveren 

o Goed in verbinding leggen 

o Initiatiefrijk 

 

 

*Deze portefeuilles kunnen aan een verkozen algemeen bestuurslid, voorzitter, 

penningmeester of secretaris kan worden gegeven. Het ‘bestuurslid ledenbinding en -

werving’ wordt niet als bestuurslid in functie door de algemene ledenvergadering gekozen, 

maar is een portefeuille die binnen het bestuur aan een bestuurslid wordt gegeven. Een 

bestuurslid kan meerdere portefeuilles krijgen.  
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Portefeuille talentontwikkeling en opleiding* + portefeuille 

vrijwilligersmanagement 
 
Taken: wat wordt er van je verwacht? 
o Je inventariseert de behoefte van lokale D66-politici én andere leden voor workshops of 

trainingen, en organiseert deze;  
o Je scout proactief en op een integere manier talent binnen de afdeling; 
o Als bestuurslid met portefeuille talentontwikkeling en opleiding stimuleer je 

talentontwikkeling bij D66-bestuursleden, politici én andere leden; 
o Je zorgt ervoor dat het juiste lid met zijn/haar specifieke talenten op de juiste plek 

terecht komt;  
o Als bestuurslid met portefeuille vrijwilligersmanagement voel je je extra verantwoordelijk 

voor een goede sfeer binnen de afdeling, zodat leden energie krijgen van hun 
vrijwilligerswerk voor D66; 

o Je zorgt dat vrijwilligers zich gewaardeerd voelen; 
o Dankzij jouw inspanningen komt de juiste vrijwilliger met zijn/haar specifieke talenten op 

de juiste plaats. 
 
Competenties: wie ben jij als persoon? 
o Gaat integer om met de ambities van anderen 
o Proactief 
o Sociaal 
o Goed in motiveren 
o Coach 
 
 
*Talentontwikkeling en opleiding en vrijwilligersmanagement zijn portefeuilles die aan een 
verkozen algemeen bestuurslid, voorzitter, penningmeester of secretaris kan worden 
gegeven. Let op: ‘bestuurslid talentontwikkeling en opleiding’ wordt niet als bestuurslid in 
functie door de algemene ledenvergadering gekozen, maar is een portefeuille die binnen het 
bestuur aan een bestuurslid wordt gegeven. Een bestuurslid kan meerdere portefeuilles 
krijgen. Voor meer informatie over het samenstellen van een bestuur bekijk de hand-out 
‘afdelingsbestuur’ op het verenigingsdashboard via MijnD66. 
 


