
Gezocht: 

 

Wij zijn op zoek naar mensen die ons team kunnen aanvullen en versterken. 
De SP is een actieve partij en wij willen onze activiteiten graag uitbreiden. Hiervoor 
hebben we ook meer mensen nodig die net als ons willen dat zaken in onze 
gemeente anders of beter kunnen.  
 

Daarvoor zoeken we:  
1. mensen die het bestuur ondersteunen met allerlei hand- en spandiensten en 

eventueel het bestuur versterken als bestuurslid 
2. mensen voor de uitbreiding van onze commissie-pool 
3. mensen die geïnteresseerd zijn om namens de SP in de gemeenteraad te 

gaan 
 

Wat verwachten we: (voor alle 3 de functies) 
 standpunten van de SP onderschrijven 
 lid zijn/worden van de partij 
 bereidheid om scholing te volgen 
 communicatieve vaardigheden 

 

functie 1: 
Dit is een vrijwillige functie waarbij ongeveer een tijdsinvestering van 1-2 uur per 
week gevraagd wordt. 
Taken kunnen zijn:  

 Tribunes (maandblad) bezorgen 
 folderen ten tijde van verkiezingen, meehelpen bij verkiezingsacties 
 meehelpen bij acties: bijvoorbeeld langs de deur gaan om informatie op te 

halen 
 teksten voor site of social media schrijven 
 verslag maken 
 organiseren van acties samen met andere (bestuurs)leden 
 zaken uitzoeken die spelen in onze gemeente en het bestuur of de raads-en 

commissieleden van informatie voorzien 
 

Functie 2:  
Voor deze functie zoeken wij mensen die het leuk vinden om een bijdrage te leveren 
aan de commissievergaderingen van onze gemeente.  
Voorafgaand aan een raadsvergadering zijn er commissievergaderingen, waaraan 
ook niet-raadsleden kunnen deelnemen op voordracht van een politieke partij. 
Voorwaarde is dat men op de kieslijst van de gemeenteraad moet hebben gestaan. 
We zoeken dus mensen voor de nieuwe periode van maart 2022. 
In deze vergaderingen worden punten besproken die later op de agenda van de 
gemeenteraad komen. De gemeente Venray heeft 3 commissies: Wonen, Leven en 
Bestuur. Voor deze 3 commissies zoeken wij mensen die mee willen helpen.  
Heb je interesse en ben je lid van de SP dan zien we je reactie graag tegemoet. 
 



Wat verwachten we: 
 bereidheid om op de lijst te gaan staan voor de volgende raadsverkiezingen 
 bereid zijn om scholing te volgen 
 bereid zijn om maandelijks mee te doen met het fractieoverleg 
 bereid zijn om er tijd in te investeren, ongeveer 2-3 uur per week 

 

Functie 3: 
We willen graag in contact komen met mensen die (indien gekozen) graag in de 
gemeenteraad het SP-geluid willen laten horen. 
 

Hiervoor gelden bovenstaande punten, aangevuld met onderstaande punten. 
 goede communicatieve vaardigheden 
 bereid zijn om per week een aantal uren te investeren 
 onderschrijving van de solidariteitsregeling 
 bereid zijn om van te voren al mee te doen binnen de SP-afdeling om het werk 

al doende te leren 
 


