
 

 

PerspectieF zoekt nieuw bestuur! 

PerspectieF is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. PerspectieF wil jongeren 

verbinden aan christelijke politiek en doet dat op nieuwe, innovatieve en 

prikkelende manieren. Het bestuur loopt voorop om de leden te activeren om 

hiermee aan de slag te gaan. Voor dat bestuur zoeken we jou!  

Het bestuur van PerspectieF bestaat uit zes verschillende bestuursleden. Allereerst maken de 

voorzitter, penningmeester en secretaris onderdeel uit van het bestuur. Daarnaast bestaat het 

bestuur van PerspectieF uit de bestuursleden Politiek, Organisatie en Lokaal. Deze drie 

bestuursleden voeren elk één van de drie kernactiviteiten van PerspectieF uit, namelijk de 

aansturing van politiek projecten (bestuurslid Politiek), de organisatie van activiteiten 

(bestuurslid Organisatie) en het aansturen van de jongerenambassadeurs (bestuurslid 

Lokaal). 

PerspectieF is per 1 juli 2013 op zoek naar een penningmeester, een bestuurslid Lokaal en 

een bestuurslid Organisatie. De andere drie functies worden door bestaande bestuursleden 

ingevuld. Voor elk van deze functies geldt een termijn van één jaar, waarna je kan besluiten 

eventueel nog een jaar door te gaan. Voor alle functies geldt een (beperkte) financiële 

beloning naar rato van de verwachte tijdsbesteding. Vind jij reizen, ontmoeten en 

samenwerken leuk? Solliciteer! 

Hieronder vind je voor elk van de functies een kort profiel. 

 

Bestuurslid Lokaal 

Geeft bezielend en inspirerend leiding om jongerenambassadeurs te werven en op te leiden. 

Deze jongerenambassadeurs betrekken andere jongeren door middel van lokale programma’s 

bij lokale ChristenUnie politiek. 

Verantwoordelijkheden: 

 Lokale ChristenUnie Kiesverenigingen (zowel raadsleden als bestuursleden) motiveren 

tot het aanstellen van een jongerenambassadeur 

 Samen met lokale ChristenUnie Kiesverenigingen zoeken naar geschikte jongeren om 

aan te stellen als jongerenambassadeur 

 Samen met de landelijke ChristenUnie-medewerkers werken aan lokale betrokkenheid 

van jongeren 

 Verzorgen van de opleiding van alle jongerenambassadeurs door het hele land. 

 Ontmoeten en sparren met jongerenambassadeurs door het hele land om hen te 

helpen in hun activiteiten. 

 Verzorgen van ontmoetingen tussen jongerenambassadeurs in verschillende steden. 

 Faciliteren van bestaande PerspectieF-afdelingen. 

 Tijdsbesteding: 20 á 25 uur per week 

 

Bestuurslid Organisatie 

Heeft veel organisatorisch talent en weet uitdagende jongerenprogramma’s neer te zetten. 

Stuurt de commissie activiteiten aan, die activiteiten organiseert waar leden elkaar en 

anderen ontmoeten en politiek ontwikkelen. Via het organiseren van 

samenwerkingsprogramma’s genereert het bestuurslid aandacht en bekendheid van 

PerspectieF. 



 

 

 

 

Verantwoordelijkheden:  

 Met daadkracht en overtuiging aansturing van activiteitencommissie die de organisatie 

van landelijke programma’s en evenementen verzorgt 

 Samen met de commissie zorg dragen voor de organisatie van (1) trainingen ; (2) 

excursies; (3) interne evenementen (4) en internationale activiteiten 

 De ontwikkeling van actieve leden mogelijk maken door uitdagende trainingen te 

organiseren (1). Eventueel in combinatie met het creëren van een loopplank naar 

actieve functies binnen de ChristenUnie 

 Het zoeken naar bedrijven, organisaties en instellingen om excursies te organiseren 

voor actieve leden (2) 

 Het verzorgen van alle interne evenementen van PerspectieF, zoals de ALV’s, 

Congresdag, borrels en dergelijke (3) 

 Het organiseren van bestaande en nieuwe uitdagende internationale activiteiten 

waardoor jongeren kennismaken met buitenlandse politiek en politici (4) 

 Organisatie en coördinatie van promotiesamenwerkingsverbanden om jongeren 

bekend te maken met PerspectieF 

 Tijdsbesteding: 20 á 25 uur per week 

 

Penningmeester 

Heeft financieel inzicht en weet op die manier financiële verantwoordelijkheid te dragen over 

de hele vereniging. Weet daarnaast innovatief te werk te gaan in het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van PerspectieF voor externe geldschieters. 

 

Verantwoordelijkheden:  

 Financieel aanspreekpunt van PerspectieF zowel intern als extern, met de 

verantwoordelijkheid voor een begroting van bijna honderd duizend euro 

 Het daartoe opstellen van de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag 

 Het innoveren in het aanspreken van adverteerders of sponsors 

 Bewaken van de budgetten van PerspectieF en controlering van boekhouding 

 Opstellen van document over richtlijnen voor declaraties en financiële afspraken met 

lokale PerspectieF-afdelingen en jongerenambassadeurs 

 Coördineren van het innen van de contributies en andere geldmiddelen 

 Contact houden met het partijbureau van de ChristenUnie voor goede bewaking van 

de middelen en uitvoering van beleid 

 Tijdsbesteding: 10 uur per week 

 

 

Procedure 

Heb je vragen over de functieprofielen? Neem dan contact op met Hilbert Hunink, hij kan je 

koppelen aan een huidig bestuurslid voor al je vragen. Wil je het bestuur van PerspectieF in? 

Neem ook dan contact op met Hilbert. Dat kan door een sollicitatiebrief te sturen, inclusief 

C.V., via de email (secretaris@perspectief.nu) of op papier naar PerspectieF, ChristenUnie – 

jongeren, t.a.v. Hilbert Hunink, Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB, Amersfoort.  

 

Je kan solliciteren tot en met vrijdag 17 mei. Tot uiterlijk twee weken daarna vindt de 

selectieprocedure plaats. Het huidige bestuur komt op 1 juni met haar voordracht naar buiten. 

Op de Ledendag van zaterdag 29 juni wordt het nieuwe bestuur geïnstalleerd. 
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