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Inleiding 
 
Deze handleiding is opgesteld ten behoeve van de samenwerking binnen afdelingsbesturen, 
tussen afdelingsbesturen onderling en tussen afdelingsbesturen en het landelijk bestuur van 
de vereniging. 
 
Wat kunnen leden van hun bestuur verwachten, wat kunnen bestuursleden van elkaar 
verwachten, wat kan het ene afdelingsbestuur van het andere afdelingsbestuur verwachten, 
wat kunnen afdelingsbesturen van het landelijk bestuur verwachten en wat verwacht het 
landelijk bestuur van de afdelingsbesturen? Op die vragen proberen wij in deze handleiding 
antwoord te geven. 
 
De verschillende mogelijke functies binnen een afdelingsbestuur zullen nader worden 
toegelicht. Nieuw gekozen besturen en bestuursleden kunnen gebruik maken van deze 
handleiding zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van anderen kunnen 
verwachten. 
 
Dingen die reglementair bepaald zijn in het Huishoudelijk Reglement (HR) van de vereniging 
staan duidelijk als zodanig vermeld. Over afdelingen is niet alles reglementair vastgelegd. De 
rest van deze handleiding dient dan ook meer als richtlijn en houvast voor bestuursleden. 
 
 
 
Een open vereniging 
Een afdelingsbestuur legt vaak het eerste contact met (nieuwe) leden namens de vereniging. 
Hierbij draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor een positieve en open sfeer in de 
afdeling. 
 
Afdelingsbesturen leveren een actieve bijdrage aan de cultuur in de vereniging. De JS is geen 
plek voor racisme, seksime, homofobie, etc. Respecteer elkaars persoonlijke grenzen, wees 
je ervan bewust dat deze voor iedereen anders zijn, en wees ook niet bang om je eigen 
grenzen aan te geven. Respecteer elkaars persoonlijke opvattingen en gun elkaar allemaal de 
ruimte om deze te uiten. Tijdens activiteiten en bijeenkomsten draagt iedereen bij aan een 
stimulerende sfeer. Een afdelingsbestuur heeft een voorbeeldfunctie in het uitdragen van 
het bovenstaande. 
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Functies 
 

Het landelijk bestuur (LB) 
De functieprofielen voor het landelijk bestuur worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door 
het presidium van de vereniging. Voor het bestuursjaar 2014-2015 bestaat het landelijk 
bestuur uit zeven functies: 
 

 Voorzitter   Bart van Bruggen 
bvbruggen@js.nl 
06 13 97 77 60 
 

 Vicevoorzitter   Junus van der Wal  Vertrouwenspersoon 
/secretaris   jvdwal@js.nl 
    06 41 88 98 49 
 

 Penningmeester  Laura Jak   Vertrouwenspersoon 
& afdelingen   ljak@js.nl 
    06 34 73 11 87 
 

 Leden    Freek Kilsdonk 
fkilsdonk@js.nl 
06 48 50 64 43 
 

 Politiek   Natasha Elfrink 
& scholing   nelfrink@js.nl 
    06 18 84 93 06 
 

 Politiek   Rolf de Goeij 
& communicatie  rdgoeij@js.nl 
    06 12 19 41 68 

 

 Internationaal   Siman Abdi 
secretaris   sabdi@js.nl 
    06 11 30 93 76 
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Een afdelingsbestuur 
 
Een afdelingsbestuur dient minimaal te bestaan uit drie personen: een voorzitter, een 
vicevoorzitter/secretaris en een penningmeester. Wanneer deze drie functies niet bekleed 
zijn door personen gekozen door een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de afdeling, is 
er geen bevoegd bestuur. Er is geen maximum aantal bestuursleden voor een 
afdelingsbestuur. 
 
Buiten het bovenstaande is het aan afdelingen zelf om te bepalen uit hoeveel functies een 
bestuur bestaat en welke functies dit precies zijn. In de meeste gevallen gaat het dan om 
‘algemeen bestuursleden’, maar iedere afdeling mag zelf functieomschrijvingen en 
functietitels bedenken. 
 
Een afdelingsbestuur 

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Penningmeester 

 … 

 … 

 … 

 etc. 
 
De reguliere termijn van de benoeming is één jaar (HR). 
 
Na afloop van de ALV waarop een nieuw bestuur gekozen wordt, zijn de gekozen 
bestuursleden direct in functie. Aftredende bestuursleden dragen de werkzaamheden vanaf 
dan over aan hun opvolgers. Hiertoe is het verstandig om overdrachtsdocumenten, -
vergaderingen en -bijeenkomsten worden gehouden.  
 
Om de basistaken van een afdelingsbestuur succesvol uit te voeren is een goede 
samenwerking van groot belang. Zorg dat je weet wat er van jezelf en van elkaar verwacht 
wordt en geef duidelijk aan hoeveel tijd je voor de JS hebt. Als bestuur maak je afspraken 
over het vergaderritme, het aantal te organiseren activiteiten en de taakverdeling bij het 
organiseren van activiteiten. 
 
Binnen het bestuur kan er naar wens een vicevoorzitter worden aangewezen die de 
voorzitter vervangt bij afwezigheid en/of externe optredens. 
 
Voor de drie bovenstaande bestuursfuncties staan hieronder specifieke functietaken. Daarna 
volgt een lijst me taken die verder onder te verdelen zijn zoals de bestuursleden dit zelf 
willen.  
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Afdelingsbestuur: voorzitter 
 
Een voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van zowel het bestuur van de 
afdeling als de afdeling in het geheel. 
 
Wat er van een afdelingsvoorzitter verwacht wordt is aan iedere afdeling afzonderlijk om te 
bepalen. Hieronder een aantal punten van aandacht die als richtlijn gebruikt kunnen worden 
voor de functie van voorzitter. 
 

 Het gezicht van de afdeling naar buiten 

 Samen met andere bestuursleden uitzetten van de politieke lijn en het in de gaten 
houden van de actualiteit 

 Samen met de vicevoorzitter de voortgang van de bestuursplannen in de gaten 
houden 

 Contacten onderhouden met het afdelingsbestuur van de PvdA en de fractie 
 

Afdelingsbestuur: secretaris 

 
 Samen met de voorzitter de voortgang van de bestuursplannen in de gaten houden 

 Samen met andere bestuursleden uitzetten van de politieke lijn en het in de gaten 
houden van de actualiteit 

 Organiseren van activiteiten 

 Coördineert overdracht en dossiervorming (bijvoorbeeld evaluaties van activiteiten) 

 Communicatie binnen de afdeling door middel van de nieuwsbrief 

 Voorbereiden en voorzitten van vergaderingen en beheren van notulen 
 

Afdelingsbestuur: penningmeester 
 

 Verantwoordelijk voor de financiële positie en de uitgaven van de afdeling 

 Verantwoordelijk voor het financieel beheer van de afdeling inclusief begroting en 
jaarrekening 

 Zorg dragen voor financiën van afdelingsactiviteiten en aanvragen van 
activiteitensubsidie 

 Zorgen dat facturen worden betaald 

 Onderhouden van contacten met andere relevante organisaties, zoals de PvdA 
(afdeling/gewest) en andere PJO’s over financiële zaken 

 Verantwoordelijk voor terugkoppeling over de financiële situatie van de afdeling 

 Verantwoordelijk voor de afdelingsrekening en contacten met de landelijk 
penningmeester  
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Afdelingsbestuur: overige taken 

 

 Contacten onderhouden en opzetten met andere politieke jongerenorganisaties en 
maatschappelijke organisaties 

 Opzetten en coördineren van acties samen met andere politieke 
jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties 

 Verantwoordelijk voor de coördinatie binnen het bestuur met betrekking tot de 
campagne voor verkiezingen 

 Bijhouden van sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn voor politieke uitingen 
namens de JS 

 Planning van activiteiten en bijhouden van de jaaragenda 

 (Nieuwe) leden meenemen naar landelijke activiteiten en congressen van de JS 
 
 
Werkgroepen 
Een afdelingsbestuur kan leden die een specifieke inhoudelijke interesse hebben in contact 
brengen met één van de werkgroepen binnen de JS. Op het moment dat er geen werkgroep 
bestaat rond een bepaald thema, kan er gekeken worden naar de mogelijkheden tot 
oprichting hiervan. 
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Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 
Wanneer zaken betreffende ALV’s niet duidelijk zijn vastgelegd in het landelijk Huishoudelijk 
Reglement van de JS, is het aan te raden om zoveel mogelijk in de geest met congressen te 
handelen. Over congressen verschaft het HR meer duidelijkheid. 
 
Afdelingsbesturen dienen minimaal één keer per jaar een ALV te organiseren, zoals 
vastgelegd in het HR. Op een ALV dienen minimaal vier leden van de betreffende afdeling 
aanwezig te zijn, exclusief zittende bestuursleden van de afdeling (HR). 
 
Richtlijn voor het aankondigen van een ALV is drie weken van tevoren. Op dat moment 
kunnen ook de eventuele vacatures worden opengesteld. Twee weken voor de ALV kunnen 
dan de stukken rondgestuurd worden. 

Aan het begin van de vergadering dient er een stemcommissie te worden samengesteld, 
deze moet minimaal uit 2 personen bestaan (HR). 

Bijeenroepen ALV 
Een ALV kan worden uitgeroepen door vijf leden van de afdeling of door het landelijk 
bestuur van de JS. Als aan een dergelijke oproep niet binnen twee weken gehoor wordt 
gegeven door het afdelingsbestuur, kan het landelijk bestuur de ALV organiseren. De ALV 
dient binnen zes weken na verzoek van leden of landelijk bestuur plaats te vinden. 

Verantwoording 
Een afdelingsbestuur legt verantwoording af over haar functioneren aan de eigen afdeling 
op een ALV. Hier kan het bestuur laten zien wat zij allemaal gedaan heeft in de voorafgaande 
periode en wat de plannen zijn voor de komende periode. Het is aan de ALV om hier wel of 
niet mee akkoord te gaan. 

Financieel 
Ook de financiële verantwoording gebeurt op de ALV. Dit gaat om de jaarrekeningen en de 
begrotingen. Deze dienen goedgekeurd te worden door een ALV. 
 
De jaarrekening moet altijd goedgekeurd worden door de ALV, na ieder jaar (HR). 
De begroting hoeft alleen goedgekeurd te worden wanneer daar behoefte aan is vanuit de 
afdeling. Voor het ontvangen van de afdelingsafdracht is altijd een door de ALV 
goedgekeurde begroting nodig.  
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Financiën 
 
Hoe krijgt een afdeling afdracht? Hoe maak je een begroting? Hoe kan een afdeling gebruik 
maken van projectsubsidie? Waar mag een afdeling geld aan besteden? 
 
Ten eerste zijn de regels over de financiën van de JS te vinden in het huishoudelijk reglement 
(HR). Als beginnend afdelingsbestuur kan het nooit kwaad het HR sowieso eens door te 
bladeren, met speciale aandacht voor de financiële paragraaf. 
 

Afdracht 
Artikel 11:7 Afdelingsafdracht 
Lid 1 
Een afdeling ontvangt per jaar E 15 per lid voor de eerste 100 leden. Voor ieder nieuw 
geworven lid vanaf honderd leden ontvangt de afdeling daarnaast eenmalig E 5 
 
Lid 3 
De afdracht wordt pas uitbetaald nadat zijn ontvangen: de begroting, het laatste 
bankafschrift van het jaar en de jaarrekening 
 
Bij de penningmeester van het landelijk bestuur is een sjabloon voor de begroting en de 
afrekening te krijgen. 
 

Projectsubsidie 
Artikel 11:4 Subsidies: aanvraag 
Lid 2 
De aanvraag wordt ingediend middels een e-mail naar de penningmeester en dient ten 
minste: … 
 
De aanvraag bevat een omschrijving van de activiteit of het project, een begroting en 
contactgegevens van een contactpersoon. 
 
Het HR vermeldt de termijnen waarbinnen een aanvraag ingediend moet worden. Het is 
echter verstandig dat iets eerder te doen, omdat aanvragen landelijk in twee vergaderingen 
goedgekeurd moeten worden (het secretariaat en de bestuursvergadering). Voor bedragen 
tot 100,- euro is een week lang genoeg van tevoren, verzoeken voor bedragen hoger dan 
100,- euro ontvangen we graag twee weken voor de activiteit. 
 
Als de subsidie goedgekeurd wordt, kan een afdeling een voorschot op de subsidie krijgen. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat de bonnetjes van de gemaakte kosten goed bewaard 
worden, omdat het voorschot daar later mee verklaard wordt. Als je als afdeling een 
voorschot wilt, geef dat dan aan bij aanvraag van de subsidie. 
 
Het landelijk bestuur beslist over goedkeuring van subsidieaanvragen. Wanneer een 
aanvraag wordt afgewezen, heeft de indiener altijd een week de tijd om de aanvraag aan te 
passen, zodat die alsnog goedgekeurd kan worden. 
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Activiteiten 
 

Het organiseren van activiteiten is één van de kerntaken van een afdelingsbestuur. Door 
activiteiten blijven leden betrokken bij de JS en komt de afdeling tot bloei. Daarom is het 
belangrijk om regelmatig activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld eens in de twee, drie of 
vier weken. Het is aan te raden om, zeker voor beginnende besturen, een vaste planning 
voor activiteiten af te spreken, dat biedt ook voor jezelf houvast. 
 
In het HR staat vermeld dat van afdelingen wordt verwacht dat zij minimaal zes activiteiten 
per jaar organiseren. Hieronder vallen alle activiteiten, ALV’s, debatten, politieke cafés, 
trainingen, borrels, etc. 
 
Voor het organiseren van activiteiten moet er gedacht worden aan: 

- Locatie 
- Gastsprekers 
- Budget 
- Promotie 

Wat voor activiteiten wil je organiseren? 
Grofweg zijn er drie typen activiteiten zeer geschikt als reguliere afdelingsactiviteiten. Ten 
eerste het bezoek van een bekende spreker, bijvoorbeeld een aansprekende PvdA-politicus. 
Daarnaast een training voor de leden, bijvoorbeeld een debattraining, en ten slotte een 
themadiscussie of politiek café, specifiek gericht op een bepaald thema met eventueel 
experts uit het veld. Daarnaast kun je als afdeling leuke excursies organiseren voor je leden, 
meestal is dat meer op incidentele basis. Er kunnen ook activiteiten georganiseerd worden 
met uitsluitend een sociaal karakter, zonder politieke inhoud, zoals borrels.  
 
Ten slotte is het aan te raden om regelmatig een nieuwe ledenactiviteit te organiseren, waar 
nieuwe leden kennis kunnen maken met de JS en eventueel een leuke spreker is of training 
(sociaal-democratie of een training over de verschillende krachtvelden in de politiek) 
gegeven wordt. Verder zijn er steeds meer afdelingen die zich bezig houden met 
vrijwilligerswerk.  
 

Wat voor activiteiten moet je organiseren? 
Sommige activiteiten moet je voor je leden organiseren. Eén keer per jaar is een Algemene 
Ledenvergadering verplicht, daarnaast is het aan te raden om twee keer per jaar in aanloop 
naar het congres een discussieavond over het congresthema te organiseren.  
 

Hoe promoot je activiteiten?  
Activiteiten kun je op verschillende manieren promoten. Een maandelijkse nieuwsbrief is 
een goed middel, net als evenementen op Facebook. Bij dat laatste is het belangrijk dat je 
zoveel mogelijk leden ook echt uitnodigt. Bij echt grote activiteiten of bij een groter aantal 
activiteiten achter elkaar is een avondje leden bellen altijd zeer succesvol. 
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Waar moet je aan denken bij het organiseren van activiteiten?  
Een leuke activiteit organiseren is niet moeilijk en kost niet heel veel moeite. Belangrijke 
dingen om aan te denken zijn een geschikte locatie, die niet te groot of te klein is en goed 
bereikbaar. Verder zijn natuurlijk gasten nodig, is er iemand nodig die de avond in goede 
banen leidt en zorg je voor een cadeautje voor de gasten. Als de activiteit geld kost moet er 
van tevoren budget zijn aangevraagd. Ten slotte moet een activiteit natuurlijk goed 
gepromoot worden. Bij het organiseren van activiteiten horen ook deadlines. Bedenk samen 
hoe lang van tevoren dingen gedaan moeten worden. Mocht je een keer een deadline 
dreigen te missen, deel dat dan zo snel mogelijk met je bestuursgenoten.  
 

Hoe kan het landelijk bestuur helpen bij het organiseren van activiteiten?  
In principe ligt de organisatie van lokale activiteiten in de handen van de afdeling zelf. Het 
landelijk bestuur ondersteunt met geld, advies waar nodig en kan contactgegevens 
verstrekken. Ook probeert het landelijk bestuur zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij 
afdelingsactiviteiten. 
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Ledenwerving en -activering 
 
Om een afdeling tot bloei te laten komen is het activeren van leden één van de belangrijkste 
dingen. Een beginnende afdeling start vaak met een klein groepje actievelingen, maar om de 
afdeling tot een langdurig succes te maken is het belangrijk die kring snel uit te breiden.  

Welke manieren zijn er om leden te benaderen?  
Direct contact is veruit het meest effectieve middel om leden te benaderen. Leden bellen 
heeft dan ook de grootste voorkeur. Met name aan het begin van het politieke seizoen of 
aan het begin van een langere reeks activiteiten kan bellen een goed middel zijn om snel 
veel mensen actiever te maken. Houd er rekening mee dat mensen wisselend kunnen 
reageren op telefoontjes van de JS. Daarnaast zijn regelmatige nieuwsbrieven en Facebook-
updates met activiteiten en foto’s een goede manier om het contact met leden te 
onderhouden. 
 

Hoe benader je nieuwe leden?  
Het beste moment om leden te activeren, is als ze net lid zijn geworden. Een actieve 
benadering vanuit het bestuur richting nieuwe leden is dan ook gewenst. Het heeft de 
voorkeur om alle nieuwe leden te bellen en een mailtje is ook altijd handig. Daarnaast 
maken sommige afdelingsbestuursleden koffieafspraken met ieder nieuw lid, een mooie en 
effectieve manier om mensen actief te maken, maar wel tijdrovend. Een andere optie is het 
uitnodigen van de nieuwe leden om voorafgaand aan een activiteit met andere nieuwe 
leden wat te gaan drinken in een café om daarna met z’n allen naar de activiteit te gaan. De 
nieuwe leden hebben dan niet het gevoel dat ze alleen naar een activiteit gaan. 
 

Hoe betrek je leden bij de JS?  
Als beginnende afdeling kunnen alle actieve leden vaak een steentje bijdragen. Door 
activiteiten te bezoeken, maar ook door ze mede te organiseren. Als je wat verder bent kun 
je met groepjes leden aan een thema werken, bijvoorbeeld een speciale commissie die de 
gemeentelijke politiek op de voet volgt. Daarnaast kunnen leden in landelijke werkgroepen 
actief worden, gewijd aan een specifiek thema als zorg, onderwijs of duurzaamheid.  
 

Hoe kan het landelijk bestuur helpen bij het activeren van leden?  
Het landelijk bestuur organiseert landelijke nieuwe ledendagen en twee keer per jaar een 
(nieuwe) ledenweekend, dat in principe voor alle leden bedoeld is. Het landelijk bestuur 
verwelkomt nieuwe leden met een nieuwe ledenpakket. Het is aan te raden voor afdelingen 
om hun nieuwe leden een keer te bellen. 
 

Hoe activeer je slapende leden? 

Leden die al een tijd lid zijn maar nog nooit actief zijn geweest kan je erbij betrekken door 
nogmaals een keer contact met ze te zoeken. Dit kan onder andere door het 
eerdergenoemde bellen en mailen, maar ook een ledencanvas van niet-actieve leden werkt 
hierbij goed. Hierdoor laat je als bestuur je gezicht zien en kan je het hebben over 
onderwerpen die ze interessant vinden. 
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Ledenwerfweek 
Twee keer per jaar is er een ledenwerfweek waarin we allemaal proberen zoveel mogelijk 
nieuwe leden te werven voor de vereniging. Voorafgaand aan de Ledenwerfweek is het goed 
om nog eens door te nemen hoe dat ook alweer het beste gaat: leden werven. Daarom 
verzorgt het landelijk bestuur ledenwerfworkshops voor alle afdelingen.  Tijdens de 
ledenwerfworkshop wordt er ingegaan op de vraag hoe je mensen het beste kunt 
aanspreken en overtuigen om lid te worden van de JS. Hiervoor kan contact worden 
opgenomen met het landelijk bestuurslid Leden. 

Materiaal 
Er is altijd veel materiaal beschikbaar voor de afdelingen. We hebben onder andere 
informatieboekjes, flyers, zonnebrillen, condooms, pennen en dergelijke. Ook kan er kleding 
worden geleend van de landelijke kledingstapel. T-shirts, truien, jassen en tassen kunnen 
ook besteld worden bij het landelijk bestuur. We hebben verschillende banners met logo’s 
van de vereniging, deze kunnen altijd geleend worden voor activiteiten. 

Zomertour 
Tijdens de zomertour is de JS aanwezig bij zoveel mogelijk informatiemarkten en 
introductieweken op onderwijsinstellingen voorafgaand aan het nieuwe studiejaar. Vaak 
staan afdelingen met een eigen kraampje op evenementen. Het landelijk bestuur is zoveel 
mogelijk aanwezig bij de verschillende activiteiten door het land heen. Iedereen is welkom 
om hierbij aan te sluiten. Tijdens de zomertour wordt geprobeerd om zoveel mogelijk 
mensen te spreken en enthousiast te maken voor de JS. 
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Verhouding tot de PvdA-afdeling 

 
Zoals het landelijk bestuur van de JS de landelijke politiek kritisch volgt, volgen 
afdelingsbesturen van de JS de lokale politiek met een kritische blik. Het JS-afdelingsbestuur 
onderhoudt het contact met de PvdA-afdeling waar zij binnen valt en streeft hierbij naar een 
goede samenwerking. Zoals beschreven in de functieomschrijvingen onderhoudt de 
afdelingsvoorzitter in principe het contact met het bestuur en de fractie van de PvdA-
afdeling. 
 
 
ALV 
Het is goed (en leuk) om met zoveel mogelijk JS’ers aanwezig te zijn bij ALV’s van de PvdA-
afdeling. Op deze ALV’s kan de JS ook moties indienen om zo de politieke lijn van de PvdA te 
beïnvloeden. 
 

Bestuur 
Een afdelingsbestuur van de JS mag altijd aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen van de 
PvdA-afdeling in de betreffende plaats/regio. Op deze vergaderingen heeft het 
afdelingsbestuur van de JS spreekrecht en een adviserende stem. 
 

Fractie 
In de meeste PvdA-afdelingen heeft de JS een verworven recht om bij de 
fractievergaderingen aanwezig te mogen zijn. In het beste geval heeft de JS ook spreekrecht 
bij deze vergaderingen, maar meestal mag de JS er alleen bij zitten en luisteren.  
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Verhouding tot andere PJO’s 

 
Binnen het bestuur kan iemand worden aangewezen die de contacten onderhoudt met 
andere politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties. De afdeling kan in 
samenwerking met deze andere organisaties activiteiten en bijeenkomsten organiseren die 
voor beide relevant zijn. Het is ook leuk om gewoon langs te gaan bij de activiteiten van de 
andere organisaties en hen uit te nodigen bij eigen activiteiten. 
 
In sommige afdelingen bestaat er een overkoepelend samenwerkingsverband van PJO’s, in 
andere afdelingen wordt er alleen incidenteel samengewerkt bij specifieke activiteiten. In 
beide gevallen streeft het JS-bestuur naar goede en constructieve samenwerking met andere 
organisaties. 
 
Samen activiteiten organiseren met andere organisaties is een goede en makkelijke manier 
voor (beginnende) afdelingen om actief te worden/blijven. Daarnaast is het leerzaam voor 
beide organisaties op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak om samen dingen te 
organiseren.  
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Een nieuwe afdeling beginnen 
 
Voor zowel nieuwe afdelingen als onderafdelingen staat er in het HR duidelijk beschreven 
wat er allemaal moet gebeuren voor oprichting. 

Het beginnen van een nieuwe afdeling is zo gedaan, maar daarna begint het pas echt. Voor 
wie graag een afdeling wil beginnen is onderstaande van belang.  

Zorg er allereerst voor dat je een groepje van 5 a 6 mensen om je heen weet te verzamelen 
die er ook wel oren naar hebben om een afdeling op te richten. Bedenk samen wat jullie 
willen en waarom een nieuwe afdeling van toegevoegde waarde is.  

Zorg dat je tijdig contact opneemt met het landelijk bestuurslid dat over de afdelingen gaat. 
Dat landelijk bestuurslid kan dan één of meerdere keren aansluiten bij een vergadering om 
informatie te verstrekken en er voor te zorgen dat alles soepel loopt.  

Het beginnen van een afdeling bekrachtig je met het houden van een Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Voorafgaand aan de ALV zullen een aantal leden, tenminste voor de 
functies voorzitter, penningmeester en secretaris, zich kandidaat gesteld moeten hebben. 
Wie de functies zal gaan vervullen bepaalt de ALV.  

Zolang een afdeling beginnende is en tot 15 actieve leden telt, is het leuk om deze leden uit 
te nodigen voor de vergaderingen en het helpen van bedenken en organiseren van 
activiteiten. De gekozen bestuursleden zullen hierin de leiding nemen. 
 

Een onderafdeling 
Wanneer een afdeling een groot geografisch gebied bestrijkt is er de mogelijkheid om 
binnen de afdeling één of meerdere onderafdelingen op te richten. Hierdoor kunnen er toch 
op lokaal niveau dingen georganiseerd worden.  
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Wat verwachten we van afdelingen? 
 
Het LB ziet graag dat afdelingen zelfstandig functioneren en dat afdelingsbesturen waar zij 
dat nodig achten om hulp vragen. 
 
Een paar dingen worden reglementair verwacht van alle afdelingen. Die staan hieronder 
opgesomd. Daarnaast wordt uiteraard verwacht dat een afdelingsbestuur onderling, met de 
leden en met het landelijk bestuur goed contact onderhoudt. 
 
Wat verwachten we van afdelingsbesturen? 
 
HR: 

 Minimaal zes afdelingsactiviteiten per jaar (inclusief ALV’s) 

 Een jaarrekening en een begroting, beiden goedgekeurd door de ALV van de afdeling 
(wanneer een afdeling afdracht wil ontvangen) 

 In ieder geval één ALV per jaar 
 
Buiten HR: 

 Bij landelijke activiteiten worden er vertegenwoordigers van de afdelingsbesturen 
verwacht 

 Er wordt verwacht dat afdelingen regelmatig leuke activiteiten organiseren voor hun 
leden 

 Afdelingsbesturen onderhouden goede contacten met het landelijk bestuur en met 
andere afdelingsbesturen 

 Afdelingsbesturen leveren een positieve bijdrage aan de cultuur van de vereniging 

 Activiteiten worden doorgegeven aan het landelijk bestuur, deze komen dan op de 
activiteitenagenda 

 Wisselingen in het bestuur worden doorgegeven aan het landelijk bestuur 

 In het geval van problemen wordt er tijdig aan de bel getrokken bij het landelijk 
bestuur 

 Afdelingsbesturen volgen de lokale politiek in hun afdeling 

 Afdelingen zijn actief in de lokale PvdA en proberen daar ook dingen te bereiken 
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Wat doet het landelijk bestuur? 
 
Het LB is er voor de afdelingen, zij heeft een faciliterende rol. Waar dat nodig is zal het LB 
bijspringen en hulp aanbieden. Waar dat niet nodig is laat zij de afdelingen functioneren 
naar eigen behoeven. 
 
 
Wat kunnen afdelingen verwachten van het LB? 
 

 Minimaal één keer per maand wordt er een actuele ledenlijst naar iedere afdeling 
gemaild 

 Maandelijks stuurt het landelijk bestuur een agenda rond met activiteiten van alle 
afdelingen 

 Het landelijk bestuur verstuurt organisatorische nieuwsbrieven naar de 
afdelingsbesturen 

 Afdelingen ontvangen een jaarlijkse afdracht op basis van hun ledenaantal (na 
ontvangst van financiële documenten) 

 Afdelingen kunnen subsidies voor activiteiten aanvragen 

 Het landelijk bestuur biedt ondersteuning bij de organisatie van activiteiten 

 Ondersteuning bij ledenwerving en ledenactivering 

 Database perscontacten 

 Database politieke contacten 

 Het landelijk bestuur organiseert bestuurstrainingen voor alle afdelingen 

 Het landelijk bestuur spant zich in om zoveel mogelijk afdelingsactiviteiten te 
bezoeken 

 De voorzitter van het landelijk bestuur onderhoudt contact met de afdelingsbesturen 
over algemene dingen 

 Het landelijk bestuurslid afdelingen onderhoudt contact met de afdelingen over 
specifieke dingen 


