Voel jij de behoefte iets toe te voegen aan de politiek? Ben je ontevreden en denk je
met ons het verschil te kunnen maken? Of ken jij talent dat misschien nog geen lid
is van Gemeentebelangen……..?
Gemeentebelangen is een lokale politieke partij, die weet waarvoor ze staat. Men
noemt ons wel eens: “het geweten van Apeldoorn”. Bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is Gemeentebelangen gegroeid van twee
naar drie zetels: het beste bewijs dat steeds meer inwoners van Apeldoorn onze
manier van politiek bedrijven waarderen.
Om zich verder te kunnen ontwikkelen, heeft Gemeentebelangen naast veel stemmen
vooral ook nieuwe gemotiveerde medewerkers (vrijwilligers) nodig. Sinds begin
2011 bestaat binnen Gemeentebelangen daarvoor een scouting. Gemeentebelangen
doet een beroep op iedereen die actief wil worden om zich aan te melden: denk niet dat
je toch niet in aanmerking komt.
Het bestuur heeft als opdracht om het werven van kandidaten voor verschillende
functies binnen Gemeentebelangen makkelijker te maken. Via allerlei wegen wordt een
bestand aangelegd van partijgenoten (of van hen die overwegen lid te worden van onze
partij) die in aanmerking willen komen voor een (vrijwillige) functie. Het bestuur zoekt
talentvolle en enthousiaste mensen. Het voert gesprekken met hen die actief willen
worden en adviseert over functies en eventuele scholing.
Wanneer de verkiezingen eraan komen, maakt het bestuur de betreffende kandidaten
opmerkzaam op mogelijke plaatsing, of omgekeerd partijleden opmerkzaam op
mogelijke functies. Ook zorgt het bestuur er voor dat zij die zich aangemeld hebben op
de hoogte blijven van vacatures die in de nabije toekomst ontstaan.
Om welke functies gaat het?
Om leden van de fractie ( lijstvolgers), de gemeenteraad, het partijbestuur en
werkgroepen.
Hoe komt het bestuur aan kandidaten?
Op verschillende manieren. Leden die geïnteresseerd zijn, kunnen zichzelf melden en
worden in het bestand opgenomen. Leden kunnen andere (mogelijk) geschikte
kandidaten noemen en het bestuur zal ook in het eigen netwerk mensen zoeken en
benaderen. Ook social media zullen hiervoor gebruikt worden.
Wat kun je van het bestuur verwachten?
Mensen die geïnteresseerd zijn in de plaatselijke politiek zijn meer dan welkom. Na een

aanmelding nodigen we je uit voor een vrijblijvende kennismaking met twee leden van
het bestuur. Dat gesprek wordt gevoerd aan de hand van je cv en een korte schriftelijke
motivatie waarom je bij Gemeentebelangen actief wil worden. In dat gesprek kunnen
we zien wat de (eventuele mogelijkheden zijn vanuit je beschikbare tijd en motivatie,
welke kennis en capaciteiten je hebt en welke vaardigheden je bezit, op welke
functie(s) je deze het beste kunt inzetten en waarin je nog beter zou willen worden. Op
basis van dit gesprek bekijken we samen met je welke functie voor jou geschikt is en
aan welke deskundigheidsbevordering je nog zou kunnen deelnemen. De partij
organiseert zelf ook activiteiten. Als je in het adressenbestand bent opgenomen, word
je zo spoedig mogelijk geattendeerd op vacatures die gaan ontstaan.
Wat kan het bestuur voor jou betekenen?
Het feit dat je in het adressenbestand van de scouting bent opgenomen, geeft geen
garantie dat je in aanmerking komt voor een functie. Kandidaatstellingscommissies
hebben hun eigen verantwoordelijkheid en uiteindelijk hebben de leden in een
ledenpeiling en/of op de ledenvergaderingen het laatste woord.
Het gaat erom dat er zoveel mogelijk talenten worden ontdekt en dat deze de
mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen.
Diversiteit
Gemeentebelangen streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de totale Apeldoornse
bevolkingen . Dus zoeken we inwoners van alle richtingen en denkwijzen. In onze
partij heerst een prettige, ongedwongen sfeer, waarin ieder de gelegenheid krijgt om
mee te denken en te handelen. In onze partij zijn mensen van alle richtingen welkom.
Ons gezamenlijke doel is om Apeldoorn de politiek te geven waar de inwoners zich
prettig en vertrouwd bij voelen.
Daarom doet de partij een beroep op iedereen die actief wil worden om zich aan te
melden en niet te denken dat je toch niet in aanmerking komt.
Je kunt ook anderen aan ons door te geven.
Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met het bestuur;
Het gaat ons in de eerste plaats om je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (de
rest komt later),
Secretaris: Hanny Pasman
Vosselmanstraat 374, 7311 VV Apeldoorn
055 – 578 92 21, hannypasman@kpnmail.nl
Vicevoorzitter: Haya van Blommestein-Mellema
Brinklaan 400, 7311 JE Apeldoorn
055 – 522 41 90, haya1@planet.nl
Of via: bestuur@gemeentebelangenapeldoorn.nl

