
VACATURE 
 

Penningmeester (m/v) 

en 

Vice-voorzitter (m/v) 

 

Per mei 2023 komen binnen het Dagelijks Bestuur van het CDA provincie Gelderland de 

functies van Penningmeester en Vice-Voorzitter vacant. De kandidaat wordt door het 

Dagelijks Bestuur voorgedragen aan de leden en benoemd tijdens de voorjaars-ALV 2023.  

 

Algemeen  

 

Het CDA is een politieke partij die staat voor door waarden gedreven politiek. Een partij die 

mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft voor 

de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. Het CDA komt voort uit de 

christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin: gerechtigheid, gespreide 

verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Die willen we vormgeven in de 

dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst. Iedereen die zich herkent in onze 

uitgangspunten, vanuit welke levensbeschouwing dan ook, is voluit CDA-er.  

Het CDA is er als brede volkspartij voor gewone mensen, voor families en gezinnen; 

traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Voor mensen die zich 

verantwoordelijk voelen voor de samenleving en de toekomst van hun kinderen. Het CDA wil 

de grootste ledenpartij van Nederland blijven; een vitale partij met een helder en 

aansprekend verhaal dat in dialoog met leden en kiezers wordt gemaakt. Een partij met 

herkenbare, degelijke en professionele bestuurders en politici, met actieve, creatieve 

afdelingen die elkaar inspireren.   

 

Beschrijving werk Dagelijks Bestuur (DB)  

 

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling 

Provincie Gelderland. In het bijzonder voor de politieke en organisatorische activiteiten. Het 

dagelijks bestuur bestaat uit: Voorzitter, Vice-voorzitter, Penningmeester en Secretaris.  

 

Bestuursleden CDA Gelderland 

 

Voor CDA-bestuursleden geldt dat zij:  

 

● Een betrokken, integer en authentiek christendemocraat zijn met brede 

maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring;  

● In staat zijn bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur 

van de partij;   

● De kandidaat stemt van harte in met de grondslag en de uitgangspunten van het 

CDA en weet deze overtuigend uit te dragen; 

● De kandidaat spreekt jong en oud in de partij aan. Hij/ zij staat met twee benen op de 

grond en heeft een zodanig affiniteit met Gelderland en zijn bevolking dat zijn/ haar 

acceptatie door de Gelderse CDA leden in hoge mate verzekerd is; 



● De kandidaat is in staat om het CDA Gelderland met gezag te vertegenwoordigen op 

alle niveaus en kan de standpunten, belangen en visie van het CDA Gelderland met 

verve vertolken en uitdragen; 

● De kandidaat weet op een aansprekende manier zijn kennis van en ervaring met de 

samenlevingsvraagstukken te koppelen met het CDA gedachtegoed en met positie 

en rol van een moderne politieke partij; 

● De kandidaat kan en wil goed samenwerken met de leden die het CDA 

vertegenwoordigen in politieke functies; 

 

Specifieke kenmerken penningmeester  

 

De penningmeester is bewaker en beheerder van de liquide middelen. Zij of hij is bestuurlijk 

en financieel goed onderlegd en handelt proactief. De penningmeester stelt jaarlijks de 

begroting, jaarrekening en jaarverslag op, verzorgt de financiele administratie, verzorgt de 

betalingen, en verzorgt de communicatie met de penningmeesters van de lokale afdelingen. 

Hij of  zijneemt deel aan het halfjaarlijkse penningmeesteroverleg met de landelijk 

penningmeester en de collega’s van de andere provincies. Daarnaast is zij/hij vaste 

deelnemer aan de dagelijks bestuurs- en bestuursvergaderingen. 

Het tijdsbeslag van de werkzaamheden van de penningmeester bedraagt 15 à 20 uur per 

maand. Het penningmeesterschap van CDA Gelderland is een onbezoldigde functie. 

 

De kandidaat moet bereid zijn de positie tenminste vier jaar te bekleden. 

 

Specifieke kenmerken vice-voorzitter 

 

Wij zoeken een vice-voorzitter die goed in een duo past met de voorzitter. Daarbij zijn twee 

criteria genoemd. Enerzijds: de kandidaat moet een klik hebben met de voorzitter, hem 

aanvullen (kijkend naar de profielschets), kunnen vervangen en zo mogelijk opvolgen.En ten 

tweede: de kandidaat vice-voorzitter is bij voorkeur jong en ambitieus en zo mogelijk vrouw. 

 

De kandidaat mag binnen de partij geen functies vervullen die volgens de statuten 

onverenigbaar zijn met het voorzitterschap van CDA Gelderland. De kandidaat verklaart bij 

zijn aantreden dat hij/zij geen ambities heeft om gedurende zijn termijn als vice-voorzitter 

een politiek-bestuurlijke functie op provinciaal niveau aan te gaan; 

 

Het tijdsbeslag van de werkzaamheden van de vice-voorzitter bedraagt 15 à 18 uur per 

maand. Het vice-voorzitterschap van CDA Gelderland is een onbezoldigde functie. 

 

De kandidaat moet bereid zijn de positie tenminste vier jaar te bekleden. 

 

Procedure  

 

Het bestuur roept daarom ieder binnen het CDA Gelderland die zichzelf geschikt acht één 

van deze rollen in te vullen op zich te melden of personen voor te dragen die men geschikt 

acht om deze rol in te vullen. 

 



Geïnteresseerden voor de functie van penningmeester of vice-voorzitter kunnen hun 

belangstelling kenbaar maken door voor 14 maart een motivatiebrief met CV digitaal te 

sturen aan Myrthe Kuiper, myrthe@cdagelderland.nl.  

mailto:myrthe@cdagelderland.nl

