
Bestuur, wat is dat? 

Harstikke leuk natuurlijk, zo’n bestuursvacature, maar waar begin je eigenlijk aan als je 

solliciteert? Wat moet je je erbij voorstellen om in het bestuur van DWARS Groningen te 

zitten? Hieronder zullen we proberen een kort beeld te schetsen. 

 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 mensen. Met deze groep vergaderen we bijna elke 

week een keer, dus we hebben intensief contact. Vaak vergaderen we ’s avonds en dan eten 

we natuurlijk ook samen. Daarnaast hebben we bij DWARS bijna elke week een activiteit en 

daar proberen we allemaal zo veel mogelijk bij te zijn. Uiteraard is het geen probleem als 

iemand een keer een vergadering of een activiteit mist: we zijn allemaal mensen met een 

leven naast DWARS.  

 

Verder hebben we natuurlijk allemaal onze eigen taken om uit te voeren. De voorzitter houdt 

overzicht over wat er gedaan moet worden en houdt contact met DWARS landelijk, het 

Groninger Politiek Jongeren Kontakt en lokale GroenLinksafdelingen en –fracties. De 

secretaris houdt de administratie en de website bij, schrijft nieuwsbrieven en notulen. De 

penningmeester houdt uiteraard de geldzaken bij. Daarnaast komen er steeds wisselende 

klusjes voorbij, die we onderling verdelen. We zijn hierin heel flexibel en kunnen goed 

rekening houden met de agenda’s en beschikbaarheid van de verschillende bestuursleden op 

dat moment.  

 

In de vacature staat dat we op zoek zijn naar een algemeen bestuurslid of een intern 

coördinator. Hoe zit dat? Zowel de intern coördinator als het algemeen bestuurslid hebben 

verantwoordelijkheden die goed te verdelen zijn over meerdere mensen. We zijn dus vooral 

op zoek naar meer mankracht, zodat we de taken over meer mensen kunnen verdelen. Hierin 

zijn we aardig flexibel: wil jij je meer bezighouden met commissies en minder met externe 

partijen? Dat kan gewoon. Hieronder volgt nog een korte toelichting op de beide functies.  

 

Intern coördinator 

De intern is verantwoordelijk voor de commissies van DWARS Groningen. Hij of zij vormt 

de schakel tussen de commissies en het bestuur. Goede communicatie is hierbij natuurlijk erg 

belangrijk. Samen met de voorzitter houd je een scherp oog op de activiteitenagenda zodat 

activiteiten van commissies en bestuur niet overlappen.  

 

Als contactpersoon voor de commissies en vergader je soms ook met ze mee. Samen met de 

voorzitters van de commissies ben je er dus verantwoordelijk voor dat de commissies goed 

lopen en dat de leden tevreden zijn en hun werk goed kunnen doen. Daarnaast heb je als 

intern een taak in de ledenwerving en ledenbinding. De commissies zijn namelijk een ideale 

manier om nieuwe leden aan onze afdeling te binden. Je zult dus nieuwe leden aan moeten 

spreken op activiteiten en af en toe persoonlijk contact met ze opnemen via mail of telefoon.  

 

Algemeen bestuurslid 

Ben jij iemand die het leuk vindt om bij verschillende activiteiten betrokken te zijn en daar de 

verantwoordelijkheid voor te nemen? Dan is de functie algemeen bestuurslid perfect voor jou! 

Als algemeen bestuurslid ben je namelijk een soort vliegende keep, die binnen het bestuur 

verscheidende zaken regelt en organiseert. Jouw takenpakket is dus zeer afwisselend en wordt 

nooit saai. Daarnaast biedt het algemeen bestuurslid ondersteuning aan de andere 

bestuursleden bij één of meerdere van hun taken. Je hebt in deze functie veel vrijheid, maar 

het is zeker handig als je snel tussen verschillende zaken kunt schakelen en van aanpakken 

weet!  


