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Het bestuur
Wij als bestuur van de Jonge Socialisten Groningen zoeken onze opvolgers! In juni 2017
werden wij verkozen om de Groningse afdeling een jaar lang te vertegenwoordigen en te
laten blinken. Dit hebben we afgelopen periode gedaan. We hebben maandelijks een aantal
activiteiten georganiseerd waar jan en alleman van kon genieten en hebben door middel
van politieke acties een sociaaldemocratisch geluid laten horen in Groningen. Na de
zomervakantie vinden wij het tijd om onze plaats vrij te maken voor een nieuw bestuur en
we hopen dat we jou daarvoor kunnen enthousiasmeren.
Het bestuur van de Jonge Socialisten vertegenwoordigd de leden van de Groningse afdeling
van de Jonge Socialisten op dagelijkse basis. Als team, aangewezen door de leden, ben je er
verantwoordelijk voor dat je afdeling draaiende gehouden wordt. Dit doe je door
maandelijks inhoudelijke, maar vooral ook gezellige activiteiten te organiseren voor je leden
en voor iedereen die geïnteresseerd is.
Een andere, belangrijke taak van het afdelingsbestuur is een sociaaldemocratisch geluid met
jonge visie te laten horen in de Groningse politieke arena. Je houdt samen de gang van
zaken in Groningen in de gaten, komt op voor je idealen door middel van politieke acties of
door in gesprek te gaan met andere partijen en organisaties.
Met je bestuur werk je hieraan en dit doe je uiteraard in samenspraak. Wel verdeel je je
taken. Er zijn specifieke aspecten die toebehoren aan functies waarvoor je je kandidaat kunt
stellen. Deze functies worden op de volgende pagina’s omschreven.
We hopen dat je na het lezen van dit boekje nog enthousiaster bent geworden en
vastberaden bent er een prachtig jaar van te maken. Solliciteren voor de verschillende
functies kan tot 25 augustus 2018. Kandidaten zullen voorgedragen worden op de algemene
ledenvergadering van 14 september 2018. Je kan je kandidaat stellen door je motivatiebrief
(voor 25 augustus) op te sturen naar sollicitatie@jsgroningen.nl. Schroom niet om ook je
verdere vragen te stellen aan het huidige bestuur mocht je die hebben! Dit kan door een email te sturen naar het bovenstaand e-mailadres of door te bellen/appen naar 06-36440436.
Overigens zijn alle bestuursleden uiteraard in de gelegenheid persoonlijke/functiespecefieke
vragen te beantwoorden, hun contactgegevens vindt je op de website.
Rode groet,
Julian Bushoff,
Anna van den Assem,
Joris Seinen,
Nico Wessels,
Wouter Schipper,

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid
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Voorzitter
Als voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en de
goede samenwerking in het team dat het bestuur is. Je bent ook het gezicht van de afdeling
naar buiten toe en onderhoudt in die hoedanigheid in de eerste plaats contact met media,
andere politieke jongerenorganisaties en partijen. Ook onderhoudt je contact met het
bestuur van de PvdA in de stad waar je aanschuift bij bestuursvergaderingen, de PvdA-fractie
in de gemeenteraad en het gewestelijk bestuur van de PvdA Groningen
Het is aan de voorzitter om samen met de andere bestuursleden de lokale en regionale
politiek in de gaten te houden en zo nodig te reageren. De voorzitter zet in samenspraak met
het bestuur de politieke lijn van de afdeling uit. Hij of zij vertegenwoordigd de afdeling hierin
in de media.
In het uitvoeren van zijn taken kan een voorzitter in het bijzonder steun genieten van de
vicevoorzitter. Deze persoon valt in als de voorzitter zijn of haar taken niet uit kan voeren
om welke reden dan ook en is de rechterhand van de voorzitter in zijn of haar werk. Het
bestuur beslist samen wie deze taak uitvoert.

Secretaris
Als secretaris ben je het organisatorisch brein van het bestuur. Je houdt de algemene
planning van activiteiten en acties bij en zorgt ervoor dat er plaats is in Ons Pand om een
activiteit te organiseren. Daarin is het ook belangrijk dat de secretaris, net al de andere
bestuursleden goed op de hoogte is van de actualiteiten in de Groningse politiek.
Hiernaast zorg je ervoor dat er een agenda voor de bestuursvergaderingen is die gepland
worden. Hij of zij maakt tijdens de vergaderingen de notulen. In overleg met de andere
bestuursleden kijk je naar de items die besproken moeten worden. Voor vele andere
organisaties is de secretaris dé persoon waar e-mails met vragen, nieuwsbrieven of
uitnodigingen heen gestuurd worden.
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Penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het financiële beleid van de afdeling. In
samenspraak met het bestuur en derden stel je de begroting op, zorg je ervoor dat financiële
gegeven gecontroleerd worden door de Kas Commissie en dat de jaarrekening
gepresenteerd kan worden.
Op dagelijkse basis houdt je je bezig met de financiën van de afdeling. Je geeft aan hoe het
daarmee staat en maakt op basis daarvan plannen voor het besteden van het geld. Om
activiteiten te bekostigen, zorg je ervoor dat er geld aangevraagd wordt bij het landelijk
bestuur of bij het Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK).

Algemeen bestuursleden
Algemeen bestuursleden hebben geen vaststaande taken. Desalniettemin kunnen ze van
cruciaal belang zijn voor een afdeling. In het vorige bestuur namen twee algemeen
bestuursleden plaats. Dit aantal is wenselijk, omdat je op deze manier de taken die een
bestuur uitvoert evenwichtig kunt verdelen. Het aantal algemeen bestuursleden dat in een
bestuur plaats kan nemen, staat niet vast en kan variëren.
Omdat je die variërende taken hebt, is de functie van algemeen bestuurslid bij uitstek
geschikt om te doen wat je echt graag doet. Je kunt je bezighouden met het beheer van
social media, het verwelkomen en aantrekken van nieuwe leden, het organiseren van de KEIweek, projecten opzetten met andere politieke jongerenorganisaties en ga zo maar door.
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