
 

 

 
 
 

 Profielschets gewestelijk bestuursleden 

 
Het gewestelijk bestuur bestaat momenteel uit dertien leden, waaruit een dagelijks bestuur 
(db) wordt gevormd. Het db bestaat nu uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en 
penningmeester. De verwachting is dat het db wordt uitgebreid met de portefeuillehouders 
scouting en communicatie. Het algemeen bestuur wordt in die visie steeds meer een klankbord 
en een dankbaar instrument voor verdere verankering van de positie van het gewest bestuur in 
de provincie. Dit mede met het oog op uitbreiding van taken, door de overheveling van taken 
van het partijbureau naar de gewesten. 
 
Het gewestelijk bestuur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
 

 Het gewestelijk bestuur werkt voor de leden en (potentiële) kiezers in Noord-Holland en 
vertegenwoordigt deze. 

 Het bestuur organiseert de procedure tot de verkiezing voor de Provinciale Staten en 
andere officiële zaken, voortvloeiend uit landelijke kaders. 

 Het bestuur organiseert de Gewestelijke Vergaderingen/Regiodagen. Daarnaast 
onderhoudt het bestuur de contacten met het Partijbureau en met de afdelingen in 
Noord-Holland via regiocoördinatoren (uit het midden van het bestuur). 

 Onderling verdeelt het bestuur de taken op vlak van publiciteit, vertegenwoordiging in 
diverse partijgeledingen, organisatie van Regiodagen en andere inhoudelijke 
bijeenkomsten en de contacten met de afdelingen. 

 Het bestuur doet zelf niet aan politiek, maar schept de kaders waarbinnen de 
provinciale politici kunnen functioneren. 

 Eens per 4 à 6 weken is er de vergadering van het Algemeen Bestuur, op een centrale 
locatie, momenteel is dat Haarlem. Deze  vergadering wordt ook bijgewoond en van 
informatie voorzien door de fractievoorzitter in  Provinciale Staten of diens vervanger 
en door Noord-Hollandse leden van de PvdA-fracties  in de Eerste en Tweede Kamer. 

 Het bestuur streeft, in samenspraak met de Gewestelijke Vergadering, naar 
veranderingen in de bestuurlijke organisatie in aanloop naar de bestuursverkiezingen op 
de Gewestelijke Vergadering in maart 2016.  

 
Van kandidaten wordt verwacht: 
 

 een bestuurlijke blik op zaken en personen; 

 gevoel voor (politieke) verhoudingen 

 teamgeest en collegialiteit 

 zelfstandig kunnen functioneren  

 de beschikking hebben over een netwerk of de aanleg om dit te ontwikkelen 

 enige kennis van (een gebied van) de provincie 

 beschikbaarheid gemiddeld 4 uur per week en voor minimaal twee jaar 

 incasseringsvermogen  

 inlevingsvermogen 

 een rood hart 



 

 belangeloosheid 
 

Ieder bestuurslid vervult in ieder geval een taak als coördinator van een regio(een aantal 
afdelingen) en heeft daarnaast een specifieke portefeuille (communicatie, scoutingcommissie 
etc). Met het oog op de regiocoördinatie is het wenselijk dat alle regio’s zich in het bestuur 
weten vertegenwoordigd. 
 
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij waarnemend secretaris Eelco Taams op 06 54274504 
of secretariaatgewestnh@pvda.nl 
 
 


