Profielschets bestuursleden GroenLinks Amsterdam Oost
Wat doen we?
Het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen: een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en iemand om de campagneactiviteiten te coördineren. Van drie bestuursleden
loopt de termijn in februari af. We willen deze plekken graag invullen met GroenLinksers die zich
actief in willen zetten op lokaal niveau. De posities van secretaris en penningmeester zijn vacant,
maar we zoeken nadrukkelijk leden die niet alleen maar secretaris of penningmeester zijn, maar ook
actief bestuurslid. Daarnaast willen we het bestuur graag aanvullen met één of twee algemene
bestuursleden.

Waar moet je minimaal aan voldoen?
-

Je bent lid van GroenLinks
Je woont in Amsterdam Oost
Je kunt en wilt gemiddeld 3 uur per week besteden aan GroenLinks
Je hebt echt zin om je in te zetten voor de partij op lokaal niveau

Profiel voor alle bestuursleden
Het bestuur heeft als ambitie om van GroenLinks Oost een nog professioneler georganiseerde
afdeling te maken: een afdeling waar alle leden zich thuis voelen en zich nauw bij betrokken voelen.
We zijn daarom op zoek naar enthousiastelingen die energie krijgen van het verder uitbouwen van
onze afdeling. Vind je het leuk om je bezig te houden met communicatie en (social) media?
Activiteiten te organiseren voor GroenLinks-leden en sympathisanten? En vind je het ook nog eens
leuk om je bezig te houden met een wijkgerichte organisatie en GroenLinks representatie in de wijk
te stimuleren? Reageer dan op de vacature van algemeen bestuurslid!

Profiel secretaris
Hou jij van orde scheppen in chaos? Voel jij je op je gemak tussen huishoudelijke reglementen,
nieuwsbrieven, agenda's en notulen? Dan ben je een geboren secretaris! Als secretaris ben je
verantwoordelijk voor het naleven van de statuten. In samenwerking met de andere bestuursleden
zorgt de secretaris voor de organisatie van algemene ledenvergaderingen en andere activiteiten van
het bestuur.

Profiel penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor alle financiële taken van de afdeling. Het gaat
hierbij vooral om het vaststellen van de begroting, declaraties van (bestuurs)leden verrekenen, en
deelnemen aan het penningmeestersoverleg van GroenLinks Amsterdam. Ben je secuur, hou je van
cijfers en vind je het belangrijk om het overzicht te bewaren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

