
  
Vacature: bestuurslid vrijwilligers & activiteiten 
 
Het afdelingsbestuur van de regio GroenLinks Eindhoven is op zoek naar een bestuurslid 
vrijwilligers & activiteiten. 
 
Als bestuurslid vrijwilligers en activiteiten draag je zorg voor het organiseren van laagdrempelige en 
uitnodigende activiteiten, die eraan bijdragen dat leden en sympathisanten zich verbonden voelen 
met de afdeling. Voor nieuwe vrijwilligers ben jij het eerste aanspreekpunt. Jij begeleidt ze naar een 
passende plek binnen de afdeling. Zo worden hun talenten optimaal benut. 
 
Je rol al bestuurslid vrijwilligers & activiteiten: 

• Vrijwilligerscoördinator voor de afdeling 

• Toegankelijk en enthousiasmerend vrijwilligers activeren; 

• Versterken afdeling door boeien, activeren en binden van actief kader 

• Coördineren en organiseren van activiteiten en evenementen 
 
Over het bestuur 
Met circa 500 leden behoort de afdeling Eindhoven e.o. tot de grootste afdelingen van GroenLinks. 
De afdeling telt elf gemeenten, waaronder Eindhoven met zeven raadsleden en twee wethouders en 
Waalre met twee raadsleden. In Bergeijk, Son en Breugel en Eersel hebben we in combinatie met 
PvdA zitting in de gemeenteraad met twee zetels. 
 
Als bestuur ben je de drijvende kracht van de afdeling. Veel van wat je doet is werk achter de 
schermen, maar onmisbaar voor het functioneren van de afdeling en het verbreden van onze 
beweging. Vaak ben je het eerste contact voor nieuwe leden, sympathisanten en geïnteresseerden 
en hen een warm welkom bieden binnen GroenLinks is een belangrijke 
taak.  
 
Profiel afdelingsbestuurleden: 

• Tijd, energie en enthousiasme voor het versterken en verbreden van de afdeling (5 uur p/w) 

• Meewerken aan het binden van vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden 

• Betrouwbaar en integer zijn 

• Gericht zijn op samenwerking met alle gelederen van de afdeling en daarbuiten 

• Verantwoordelijkheid dragen en de taken binnen de eigen portefeuille proactief vervullen 

• Meedoen aan het trainingstraject voor bestuursleden van de Academie 

• Lid zijn van GroenLinks 
 
 

Wat bieden wij?   

• Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam 



• Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken 

• Een kijkje in de keuken van de lokale politiek. 
 
 
Wat je kunt verwachten van het Landelijk Bureau: 

• Een training om het beste uit je functie te halen en een netwerk op te bouwen met collega-
bestuursleden 

• Jaarlijks een landelijke netwerkbijeenkomst met inspirerende gasten en relevante workshops 

• Een online platform om met andere GroenLinksers in contact te komen en ervaringen uit te 
wisselen 

• Informatie, advies en online tools voor het organiseren van je afdeling 
 
Reageren 

Wil jij graag solliciteren voor deze functie? Of heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Neem 

dan contact op met Max Tollenaar, afdelingsvoorzitter via mtollenaar@groenlinks.nl. Solliciteren kan 

door het sturen van een korte motivatie en cv vóór 18 november 2019. 
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