Functieprofielen Bestuur Jonge Democraten Groningen
Lijkt het je leuk om je in zetten voor het sociaal-liberale gedachtegoed en een (half)jaar
in een gezellig team de Jonge Democraten in Groningen te vertegenwoordigen? Lees dan
verder.
Voorzitter
De Voorzitter geeft leiding aan het bestuur en is het gezicht van de JD Groningen naar de
leden en naar de buitenwereld. De Voorzitter vertegenwoordigt de afdeling op landelijke
D66- en JD activiteiten zoals introductieweekenden, congressen, symposia en Algemene
Ledenvergaderingen. Daarnaast vertegenwoordigt de Voorzitter de JD Groningen tijdens
het voorzittersoverleg. Ook bewaakt de Voorzitter de continuïteit van de afdeling en zit
de Voorzitter de bestuursvergadering voor.
Algemeen Secretaris
De Algemeen Secretaris (AS) is de persoon die administratief, communicatief en
secretarieel veel doet binnen een bestuur. Hij/zij vormt de spreekwoordelijke spin in
het afdelingsweb. De AS is verantwoordelijk voor de administratie van de afdeling. Dit
houdt in dat de AS zich bezig houdt met de ledenadministratie, het afdelingsarchief, de
communicatie binnen het bestuur en de communicatie naar de leden. De AS is verder
verantwoordelijk voor de halfjaarplanning en notuleert tijdens bestuursvergadering en
AAV’s.
Penningmeester
De Penningmeester zorgt ervoor dat de financiën van de JD Groningen in orde blijven,
verzamelt declaraties van bestuursleden en schrijft aanvragen voor projectsubsidies die
ingediend worden bij het Landelijke Bestuur of het GPJK.
Commissaris Politiek
De Commissaris Politiek is verantwoordelijk voor de politieke koers van de afdeling.
Hieraan kan hij of zij invulling geven door invloed uit te oefenen op de fracties van D66,
door ludieke acties, en door publicaties. Ook moties en amendementen voor de
landelijke JD zijn primair de verantwoordelijkheid van de Commissaris Politiek. Hij/zij
heeft verder de PolCa en de werkgroepen onder zijn of haar hoede. Deze helpen bij het
invullen van de politieke lijn van de afdeling.
Commissaris Promotie
De Commissaris Promotie is hoofdverantwoordelijk voor de werving en activatie van
(aspirant-)leden. Het takenpakket van de Commissaris Promotie omvat het opstellen
van een ledenactivatieplan, telefonisch contact zoeken en onderhouden met leden en de
zorg voor een degelijke ledenopkomst op de reguliere dinsdagavond. De Commissaris
Promotie is hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten tijdens de
KEI-week. Namens de JD Groningen neemt de Commissaris Promotie zitting in de KEIcommissie van het GPJK. Daarnaast organiseert de Commissaris Promotie

nieuweledendagen om nieuwe leden kennis te laten maken met de vereniging. Vaak is
dit in samenwerking met D66. Ook maakt de Commissaris Promotie de JD bekend door
aanwezig te zijn tijdens scholenprojecten van het GPJK.
Commissaris Organisatie
De Commissaris Organisatie houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van
activiteiten. Dit kunnen de reguliere dinsdagavonden zijn, maar bijvoorbeeld ook
activiteiten in samenwerking met D66 of bijvoorbeeld een kerstdiner. Ook activiteiten
die vallen onder Scholing en Vorming worden door de Commissaris Organisatie
ingevuld. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de commissies, je bent voor hen een
aanspreekpunt en stuurt deze bij als dat nodig is.
Meer informatie of wil je je kandidaat stellen? Stuur dan een e-mail naar Tristan
(secretaris@jdgroningen.nl)

