
 

 Cultuur &
 Media

Functieprofielen bestuursleden
Een bestuur van een thema-afdeling bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris/penningmeester en 
een algemeen bestuurslid. Voor het uitoefenen van zijn taken kan het bestuur extra functies inrichten. Elk 
bestuurslid dient zijn of haar taken in het algemeen belang van de afdeling te vervullen. 
Bestuursleden worden verkozen door de leden van de thema-afdeling en hebben na verkiezing een mandaat 
voor drie jaar. Een beknopte beschrijving van de vacante functies binnen het bestuur van de thema-afdeling 
Cultuur & Media is hieronder te vinden. 
Alle bestuursleden hebben ervaring in of affiniteit met de werkvelden cultuur en of media, zijn enthousiast 
(met) vrijwilligers en dragen bij aan het ondersteunen van (inhoudelijke) commissies. Zij stimuleren leden om 
mee te denken en mee te doen. Ze hebben oog voor maatschappelijk debat en zijn daarin graag van 
meerwaarde. Daarnaast organiseert het bestuur activiteiten en draagt het bij aan de inhoudelijke lijn van D66 
op het gebied van cultuur en media. 

Voorzitter
Taken & verantwoordelijkheden: 
 Zorg dragen voor een goedwerkend bestuur en de (interne) taakverdeling 
 Onderhoudt een breed netwerk binnen en buiten de partij 
 Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen. 
 De interne en externe vertegenwoordiging van het bestuur 
 Verdere professionalisering en uitbreiding van de afdeling 
 Het entameren van nieuwe ontwikkelingen 
 Het signaleren van mogelijke problemen, het aandragen van oplossingen of het beleggen van deze bij het 
juiste bestuurslid 

Algemeen Secretaris
Taken & verantwoordelijkheden: 
 Verwoordt en bereidt voorstellen en agenda’s voor met de voorzitter en draagt daarbij zorg voor de 
verslaglegging 
 Is verantwoordelijk voor o.a. de social media en de webpagina 
 Is verantwoordelijk voor post en mails en de koppeling met de ledenadministratie 
 Staat actief in contact met leden en bestuurders t.b.v. kennis over het interne besluitvormings-proces 

Algemeen Bestuurslid
Taken & verantwoordelijkheden: 
 Onderhoudt een breed netwerk binnen en buiten de partij 
 Enthousiasmeren en betrekken van leden en kan hen effectief aansturen. 
 Het ondersteunen van de Algemeen Secretaris en de Voorzitter 
 Het ondersteunen van de werkgroepen 


