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De nieuwe VVD partijstructuur is een feit! 

 
 

Kamercentrale Gelderland & Kamercentrale Overijssel worden op 19 maart 2016  VVD - REGIO OOST 
 
 
Op zaterdag 19 maart 2016 zal de eerste Algemene Ledenvergadering Regio Oost plaatsvinden en een nieuw bestuur worden gekozen.  
Hiervoor is een procedure vastgesteld met een kandidaatstellingscommissie bestaande uit leden van beide KC’s; enkele bestuursleden van de huidige 
Kamercentrales hebben aangegeven door te willen gaan in het nieuwe Regio Oost bestuur en zij maken geen deel uit van de kandidaatstellingscommissie.  
Aanmelden voor een bestuursfunctie kan door een motivatiebrief met CV te mailen naar Jolanda van Veluw , coördinator Interim Bestuur Regio Oost, via 
voorzitter@vvdgelderland.nl . Let op: Uiterste termijn is 24 januari 2016!   
 
Voordracht aan ALV kan alleen door Interim Bestuur en door Lokale Netwerken/afdeling mét officieel ALV-besluit! Indien een afdeling nu al een goede 

kandidaat weet graag vóór 24 januari de naam doorgeven aan Jolanda van Veluw en wordt er direct contact opgenomen met desbetreffend persoon voor een 

gesprek met kandidatencommissie. 

Bij de samenstelling van het nieuwe bestuur wordt gekeken naar 
 Kwaliteit – bestuurlijke kennis en vaardigheden per functie / kandidaat 
 Teamsamenstelling – individuele capaciteiten versus teamgeest en samenwerking  
 Beschikbaarheid – Kan de kandidaat prioriteit geven aan de VVD bestuursfunctie 

Specifiek bij aanstellen 1e Regio Oost Bestuur:  
 Continuïteit/ historisch geheugen versus vernieuwing  van bestuur 
 Regiospreiding – uitgangspunt bij opstart Regio Oost is om de Voorzitter en Vicevoorzitter uit de verschillende provincies Overijssel/Gelderland voor 

te dragen 
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Algemeen Profiel VVD bestuurder - Regio Oost 
 Hoge politieke sensitiviteit en stevig VVD netwerk, bekend met nieuwe VVD partijstructuur en taken Regio Bestuur 
 Affiniteit met provinciale politieke aangelegenheden en waterschappen 
 Bestuurlijke ervaring en specifieke vaardigheden per bestuursfunctie 
 Geen politieke ambities in de voorziene toekomst 
 VVD bestuurslid ben je elke dag dus bereidheid om, onbezoldigd, vaak en veel werk te verzetten. Bereid te reizen voor vergaderingen/ bijeenkomsten  

 

Profielschets per functie 1e  
aanstelling 

Her/benoeming Her/benoeming Tijdsbesteding 

Voorzitter (denker, netwerker, verbinder, altijd bereikbaar voor crisissituaties )  

 Boegbeeld Regio Oost met alle aanverwante 
verantwoordelijkheden naar fracties en leden 

 Regio vertegenwoordiger Landelijk Bestuur Overleg VVD 

 Algemene coördinatie bestuurs- en ledenvergaderingen 
Regio Oost  

 

2016 2018 2021 24/7 
beschikbaar, 

 4 uur per 
week / 

8 zaterdagen 

Vice voorzitter (hoge politieke sensitiviteit, verbinder, doener)  

 Politiek – Coördinatie fracties 2x PS / 6xWS  

 Vervanging voorzitter 

 Contactpersoon/ coördinator voor de afgevaardigden in 
bestuurdersvereniging voor Gelderland & Overijssel 

 

2016 2019 2022  6 uur per 
week, bereid 

door de weeks 
te reizen ivm 
overleg met 8 

fracties 

Secretaris (helicopterview/coördinator, gestructureerde ‘blauwdenker’, doener) - 

 Voorbereiding Bestuursvergaderingen en ALV’s 

 Coördinator voorbereiding Verkiezingen: zorgdrager voor 
tijdige en juiste procedures   

o Coördinatie op Centrale Besturen bij verkiezingen  

2016 2017 2020 8 uur per 
week, 

verkiezingstijd  
15/ 20 uur per 

week 
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o Coördinatie op kandidaatstellingscommissies  
o Communicatie naar leden 

 Coördinatie en stimulatie op van het goede verloop van de 
werkzaamheden van de Lokale Netwerken  

Penningmeester (denker/doener, financiële fondsenwerver)  

 Begroting, Jaarrekeningen 
o Kascommissie 

 Regiefunctie naar penningmeesters Lokale Netwerken 

 Fondsenwerving, sponsoracties, ledenwerving 
 

2016 2018 2021 4 uur per 
week, vooral 
ook actief als 

fondsenwerver 

Talentmanagement & Opleiding (HRM-er, doener)  

 Masterclass organisatie 

 Coördinatie Scouting talenten PS/WS  (+ Lokaal en 
landelijk)  

 Talentmanagement begeleiding/opleidingen PS&WS 
fractieleden 

 Coördinatie Thematische Netwerk  Jongeren 
 

2016 2017 2020 Tijdens 
masterclass 8 
uur per week/ 
10 zaterdagen, 

in PS/WS 
verkiezingstijd 
8 – 10 uur per 

week  

PR & Campagne (Marketing-  en communicatiestrateeg, coördinator en aanjager)  

 Coördinatie VVD Campagnes 2x Provinciale staten 

 Coördinatie VVD Campagnes 6x waterschappen 

 Coördinatie van Verkiezingsprogramma’s PS & WS 

 Ledenwerving, sponsoracties, fondsenwerving 

 Communicatie: social media, website , nieuwsbrieven  
 

2016 2019 2022 4 uur per week 
vooral 

fondsenwering 
en coördinatie 
social media 
PS/WS,  in 

PS/WS 
verkiezingstijd 
10 uur p week 
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Uiterste termijnen kandidaatstelling bestuursleden Regio Oost  
Voordracht aan ALV kan alleen door Interim Bestuur en eventuele tegenkandidaten door Lokale Netwerken/afdeling met officieel ALV-besluit! 

1 januari 2016 Kennisstellen van opengevallen plaatsen 
bestuur Regio Oost aan 
afdelingssecretarissen/mijnvvd 

Minstens 2 maanden 

24 januari 2016 Uiterste aanmelddatum individueel via 
voorzitter@vvdgelderland.nl 

3 ½ week aanmeldtijd 

1/1 – 31/1 - 2016 Gesprekken met kandidaatstellingscie Vroeg aanmelden is snel op gesprek 

25/1 – 4/2 2016 Vergadering kandidaatstellingscie met interim 
bestuur over advies aan ALV 

 

4 februari 2016 Besluit voordracht door INTERIM bestuur Uiterste datum ivm bekendmaking aan secr. Lokale 
netwerken 

5 februari 2016 Bekendmaking keuze bestuur aan alle 
secretarissen van Lokale netwerken 

Minstens 4 weken voor sluiting kandidaatstelling (5/3) 

5/2 – 5/3 2016 Lokale Netwerken / afdelingen hebben de tijd 
om ALV te beleggen voor vaststellen eigen 
voordracht 

Lokale ALV dient tenminste 2 weken vooraf zijn 
uitgeschreven. Echter men weet al op 1 januari dat 
functie beschikbaar is en lid kan zich individueel 
aanmelden. 
KC bestuur kan aanwezig zijn bij lokale ALV 

5 maart 2016 Definitieve sluiting voordracht tegenkandidaat 
door lokale netwerken / afdelingen 

Minstens 2 weken voor ALV 

6 maart 2016 Bekendmaking voordrachten tegenkandidaat 
aan alle leden via mijnvvd en aan 
afdelingssecretarissen 

Alle kandidaten voor bestuursfuncties zijn nu bekend. Er 
kunnen geen personen meer worden toegevoegd( ook 
niet ter vergadering) 

19 maart 2016 Bij acclamatie of bij meerdere kandidaten 
stemming per stembriefjes 

Benoeming bestuur Regio Oost door ALV 

 


