
15 juli 2018

Aan   de  leden   van   de  Partij   van   de   Arbeid
in   het   gewest   Noord-Holland
Oproep   Kandidaatstelling Statenverkiezingen 2019

 
De signatuur van de Partij van de Arbeid is sociaaldemocratisch. 
Democratie is voor ons het uitgangspunt en wij gaan ook voor een sociale 
samenleving waarin niemand meer is dan een ander. 
We gaan voor individuele vrijheid in volle respect voor elkaar. 
Dat betekent dan ook gelijke kansen.   
We gaan voor een wereld zonder uitbuiting, een rechtvaardige en eerlijke 
en ook veilige samenleving, van delen en elkaar helpen waar nodig is. 
Een gelukkige samenleving. Waarin politici weten dat zij daartoe dienend 
zijn.  
Mens en natuur zijn voor ons één. Rood is voor ons ook groen. 
Wil je onze volksvertegenwoordiger zijn in de Provincie Noord-Holland, 
meld je dan aan. 
Het is een uitdagend prachtgebied waar nog heel veel te doen valt.   
 
We hebben de volgende vacatures:
 

k a n d i d a at  s tat e n l i d  P r o v i n c i a l e  S tat e n  va n 
N o o r d - H o l l a n d *

L i j s t t r e k k e r  v o o r  d e  P r o v i n c i a l e  S tat e n

Partij van de Arbeid?
dat ben jij!

Er is meer, scroll door!



J o u w  k a n d i d at u u r 
kun je tot 31 augustus op de volgende manier kenbaar maken:
Stuur een e-mail aan het bestuur van het Gewest Noord Holland op het adres 
kandidaatstellingpvdapsnh@gmail.com

De aanmelding moet omvatten: 
• Brief met motivatie
• CV
• Pasfoto
• Overzicht van referenties
• (Facultatief) Een persoonlijke presentatie waarin je een beeld van jezelf
   geeft op een voor jou passende wijze. Dat kan een verhaal, video, foto of   
   wat dan ook zijn.
 
Je ontvangt na je aanmelding een ontvangstbevestiging. 
In het geval je op 1 september geen bericht van ontvangst hebt gekregen of als er anders-
zins problemen zijn met de aanmelding kun je contact opnemen met de secretaris van de 
kandidaatstellingscommissie, Erik Boven, tel 06 22378085.
Hij kan ook verdere informatie over de procedure verstrekken.

Kandidaten voor het lijst trekkerschap dienen hun aanmelding vergezeld te 
doen gaan van 50 handtekeningen van partij leden, die in Noord-Holland 
wonen. Het desbetreffende formulier is bij de secretaris, Erik Boven
verkrijgbaar.
 
De algemene ledenvergadering zal op 10 november 
de kandidatenlijst en de lijstvolgorde vaststellen. 
De lijsttrekker wordt door de algemene leden-
vergadering op 13 oktober vastgesteld.
 
• De profielschets voor de functies en de opdracht aan de 
   kandidaatstellingscommissie zijn vastgesteld tijdens de gewestelijke 
   vergadering van 23 juni 2018 en te vinden op www.noordholland.pvda.nl
  
 
Bestuur van het gewest Noord-Holland,
 
Thelma Pondaag, secretaris
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