
Vacature bestuurslid campagne 
Provinciale staten verkiezingen van 2022 komen eraan en ook in Limburg gaan we campagne 
voeren. De landelijke campagnecommissie houdt zich bezig met de praktische uitvoering van 
de campagne maar de afdelingen zijn van enorm belang hierin. Als bestuurslid Campagne 
houdt je je bezig met het aansturen van het lokale campagne team. In deze functie kan je 
dus je eigen weg vinden en zeker je creativiteit kwijt! Je vindt het leuk om je voor DWARS in 
te zetten. In ieder geval de volgende taken vallen hieronder: 

 • Contact met de landelijke campagnecommissie 

Als bestuurslid Campagne van de afdeling Limburg ben je contactpersoon voor de 
campagnecommissie, en zorg je dat de campagne ook binnen de afdeling goed draait. 
Verder ben je ook voor leden binnen de afdeling het aanspreekpunt. 

• Communicatie 

De communicatie vanuit de afdeling gebeurt op verschillende manieren. Het communiceren 
van activiteiten, nieuws en politieke acties binnen de afdeling hoort bij jouw taak als 
bestuurslid Campagne. Ook ben je een belangrijke schakel in de communicatie met 
GroenLinks. 

Solliciteren? 

Tof dat je overweegt om te solliciteren voor het afdelingsbestuur. Je kunt je hiervoor 
verkiesbaar stellen door uiterlijk 6 November 2022 een kort stukje over jezelf te mailen naar 
secretaris.limburg@dwars.org met een motivatie waarom het je tof lijkt om je in te zetten voor 
DWARS Limburg en wie je bent, waarom je geïnteresseerd bent in de functie en wat je 
plannen/ verwachtingen zijn voor het aankomende jaar. De benoeming voor het 
bestuurslidmaatschap is geldig tot de zomer Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 
2023. 

De benoeming zal plaatsvinden tijdens onze Algemene Afdelingsvergadering op  Zondag 20 
November 2022. Op de AAV wordt het nieuwe bestuurslid gekozen, dus houdt deze avond 
vrij! 

Heb jij nog vragen of wil je nog eens met het huidige bestuur praten over hun ervaringen? 
Je kan je vragen sturen naar limburg@dwars.org  


