
 

 

 

 PerspectieF zoekt bestuur 2015-2016  
 

PerspectieF is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. PerspectieF wil jongeren 

verbinden aan christelijke politiek en een stempel drukken op de politieke beslissingen. 

PerspectieF doet dat al jaren op nieuwe, innovatieve en prikkelende manieren. Het 

bestuur loopt voorop om met deze missie een nieuw jaar aan de slag te gaan. Er zijn twee 

vacatures ontstaan: Penningmeester en Bestuurslid Lokaal. Wil jij aan de slag? 

 

Het bestuur is het gezicht van PerspectieF. De organisatie heeft een enorm netwerk en de 

bestuursleden hebben de taak hun portefeuille daarbinnen te vertegenwoordigen. Dat is bij de 

ChristenUnie, maar ook bij andere politieke jongerenorganisaties, politieke of maatschappelijke 

partners en in Den Haag. Naast vertegenwoordiging geeft het bestuur leiding aan tal van 

vrijwilligers om samen te zorgen voor tal van (politieke) activiteiten. Daarnaast houdt het bestuur 

zich constant bezig met innovatie. Een veranderende samenleving betekent ook dat een politieke 

jongerenorganisatie als PerspectieF moet blijven meebewegen en innoveren. 

 

Het bestuur van PerspectieF bestaat uit zes verschillende bestuursleden: voorzitter, 

penningmeester, secretaris en de bestuursleden Politiek, Organisatie en Lokaal. De laatste drie 

bestuursleden geven elk leiding aan één van de drie kernactiviteiten van PerspectieF, namelijk de 

aansturing van politiek projecten en de denktank (bestuurslid Politiek), de organisatie van 

activiteiten en de promotie (bestuurslid Organisatie) en het aansturen van de 

jongerenambassadeurs en het lokale beleid (bestuurslid Lokaal).  

 

Voor komend seizoen zijn twee vacatures ontstaan: die van Penningmeester en die van Lokaal. Op 

de volgende pagina vind je voor elk van de functies een kort profiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestuurslid Lokaal  
Inspireert en coördineert jongerenambassadeurs en lokale PerspectieF afdelingen om zich in 

te zetten in hun stad. Het bestuurslid Lokaal weet, samen met de jongerenambassadeurs, 

PerspectieF leden te motiveren voor lokale politiek en daarop invloed uit te oefenen. Je werkt 

nauw samen met kiesverenigingen, raadsleden, en de ChristenUnie. Je houdt van netwerken, je 

kunt snel schakelen en communiceren. Daarnaast zit je boordevol leuke ideeën om jongeren in 

hun eigen dorp of stad te betrekken bij politiek. Herken jij je hierin? 

 

Naast algemene bestuurstaken heb je deze verantwoordelijkheden: 

 Nieuwe en actieve leden enthousiasmeren voor lokale politiek. 

 De lokale ChristenUnie-afdelingen en fracties ondersteunen door het vinden van geschikte 

jongerenambassadeurs voor hun stad. 

 Proactief motiveren en helpen van jongerenambassadeurs door het hele land. 

 Het faciliteren en ondersteunen van lokale PerspectieF afdelingen bij hun activiteiten. 

 Het verzorgen van bijeenkomsten en trainingen voor jongerenambassadeurs en/of 

PerspectieF raadsleden. 

 Tijdsbesteding: 15 á 20 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 financiers. Je bent goed in het houden van 

overzicht en het omgaan met cijfers. Je bent niet bang om nee te zeggen. Je hebt een hart voor 

de groei van PerspectieF en wil je inzetten voor ledenwerving. Daarnaast houdt je er van om op 

de voor-of achtergrond mee te praten over politieke kwesties en schuif je je mening niet onder 

stoelen of banken. Herken jij je hierin? 

 

Naast algemene bestuurstaken heb je deze verantwoordelijkheden: 

 Financieel aanspreekpunt van PerspectieF zowel intern als extern, met de 

verantwoordelijkheid over een begroting van 70.000,- euro  

 Het daartoe opstellen van de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag waarin 

verantwoordelijkheid voor het afgelopen jaar wordt afgelegd 

 Het innoveren in het aanspreken van adverteerders of sponsors  

 Bewaken van de budgetten van PerspectieF en controle van boekhouding  

 Onderhouden 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 over goede bewaking van de 

middelen en uitvoering van beleid  

 Tijdsbesteding: 10 uur per week  



 

 

Procedure  
Herken jij je in een van de profielen en wil je één van deze uitdagende en veelzijdige 

bestuursfuncties van PerspectieF aangaan? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren! 

Wanneer je iemand kent die voldoet aan dit profiel, dan vragen wij je dit kenbaar te maken 

door deze persoon door middel van een brief voor te dragen aan de selectiecommissie. Deze 

persoon zal dan door de selectiecommissie worden benaderd.  

 

Richt je sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief en curriculum vitae, of voordracht aan 

PerspectieF, t.a.v. de selectiecommissie PerspectieF, Postbus 439, 3800 AK, Amersfoort of via 

selectie@perspectief.nu. Deadline voor sollicitatie ligt op 2 mei 2015. Gesprekken vinden plaats op 

vrijdagmiddag 8 mei en zaterdag 9 mei. Op zaterdag 20 juni 2015 worden de nieuwe bestuursleden 

gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op de Politieke Focusdag.  

 

Meer info?  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter Erik-Jan 

Hakvoort, via voorzitter@perspectief.nu of 06-15906934. Ook kun je contact opnemen met de voorzitter 

van de selectiecommissie Jonathan van Tongeren via selectie@perspectief.nu. Zijn telefoonnummer is 

06-43778884. 
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