
 
 
Vacature: bestuursleden gezocht! 
 
Het bestuur van D66 ’s-Hertogenbosch is op zoek naar versterking! Als afdelingsbestuurder draag je 
op een mooie manier bij aan de groei en bloei van D66 in onze gemeente. Je bent betrokken bij 
inhoud, campagne en de mensen in de afdeling en ondersteunt het politieke werk van de fractie, 
wethouder en vrijwilligers. Met elkaar willen we zoveel mogelijk talent en energie benutten van alle 
mensen van D66. Het bestuurslid dat wij zoeken, beschikt over een actieve, resultaatgerichte en 
ondernemende instelling en is, mede door zijn/haar enthousiasme (voor D66) in staat om mensen 
mee te krijgen. 
 
In de opmars naar de volgende verkiezingen heeft het afdelingsbestuur met name behoefte aan 
collega’s die affiniteit hebben met talentontwikkeling en opleiding, ledenbinding en -werving en het 
organiseren van leden- en campagneactiviteiten. De nieuwe bestuursleden kunnen zich het eerste half 
jaar na hun benoeming oriënteren op een specifieke portefeuille. Daarna worden de rollen en 
portefeuilles voor de rest van de periode vastgesteld. 
 
Wat ga je doen? 
Om de doelstellingen van D66 ’s-Hertogenbosch te bereiken initieert en organiseert het bestuur: 

- activiteiten voor leden (zoals ledenvergaderingen, inhoudelijke bijeenkomsten, borrels en 
activiteiten); 

- de communicatie naar leden (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief en door de aankondiging van 
activiteiten via de website); 

- de deelname van onze afdeling aan verkiezingscampagnes; 
- de deelname van onze afdeling aan lokale gemeenteraadsverkiezingen. 

 
Als bestuurslid organiseer je één of meer van de bovengenoemde activiteiten, maar bestuurslid zijn is 
méér dan dat: je bent ook medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling op 
langere termijn. In verband met continuïteit bij de voorbereiding van de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen ben je bereid om deze functie minimaal tot en met maart 2022 te 
vervullen. 
 
Deze functie vergt minimaal enkele uren per week, waaronder een maandelijkse bestuursvergadering 
in de avonduren. Het betreft een vrijwilligersfunctie met verantwoordelijkheden die belangrijk zijn 
voor een goed functionerende afdeling. 
 
Wat staat daar tegenover? 
Je doet ervaring op met het organiseren van evenementen en met het creëren van verbinding tussen 
leden, je oogst waardering voor de bijdrage die je levert aan het realiseren van de ambities van D66 in 
’s-Hertogenbosch en je ontmoet sympathieke en gezellige mensen binnen D66 ‘s-Hertogenbosch, in 
de regio en daarbuiten. 
 
Solliciteren? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met Marieke van Lieshout, afdelingsvoorzitter 
van D66 ’s-Hertogenbosch, via bestuur@d66shertogenbosch.nl onder vermelding van ‘vacature 
bestuurslid’.  
 
 


