Vacature Werkgroep 'Aanbevelingen Evaluatiecommissie'
De commissie De Zwart heeft in haar rapport “Zonder wrijving, geen glans?” een aantal concrete
aanbeveling voor het bestuur en de vereniging gedaan. Het bestuur zoekt een aantal leden die deze
aanbevelingen willen uitwerken en voorstellen willen doen over hoe deze aanbevelingen kunnen
worden geïmplementeerd. Als het gaat over aanpassingen van het huishoudelijk reglement, dan
beslissen uiteindelijk de leden daarover.
Binnen deze opdracht zullen een aantal reglementen en procedures onder de loep genomen moeten
worden, herschreven en eventueel moeten worden geharmoniseerd met het landelijk reglement.
Hierover zal uitgebreide afstemming nodig zijn, met onder andere de Besluitvormingscommissie en
de secretaris.
Expertise en verwachtingen
Om de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie tijdig en gedegen uit te werken en door te voeren,
verwachten wij van de werkgroepleden het volgende:
•
•
•

Zij hebben affiniteit met regels en procedures, en gevoel voor de praktische uitwerking
daarvan.
Zij zijn beschikbaar voor een langere periode (minimaal 1 jaar), met een maandelijkse
tijdsbesteding
Zij hebben passie om op een positieve wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van de
vereniging

Werkzaamheden
De werkgroepleden nemen de aanbevelingen uit het rapport van de commissie De Zwart als
uitgangspunt. Zij starten met het maken van een plan van aanpak met een planning, hoe deze
aanbevelingen kunnen worden opgepakt. Op elk van deze aanbevelingen formuleren zij concrete
uitvoeringsvoorstellen en nemen zij de implementatie hiervoor ter hand.
Onderdeel van de werkzaamheden is het herschrijven van het huishoudelijk reglement van D66
Amsterdam. Het door hen hernieuwde reglement zal aan de leden ter besluitvorming worden
voorgelegd. Voor de andere aanbevelingen in het rapport zullen zij concrete uitvoeringsvoorstellen
doen, die zullen worden gepresenteerd op een, of meerdere, AAV's in 2019.
Planning
De werkzaamheden van de werkgroep gaan direct na instelling van start. Op de eerste Algemene
Afdelingsvergadering van D66 Amsterdam van 2019 presenteren zij hun plan van aanpak. De eerste
update over het huishoudelijke reglement (en de procedures daaromheen) zullen ook op die AAV of
anders maximaal voor de zomer van 2019 aan de leden worden gepresenteerd. De ambitie is om
eind 2019 voor alle aanbevelingen een uitvoeringsvoorstel gereed te hebben, of waar mogelijk, al
geïmplementeerd te hebben.
Interesse?
Als je interesse hebt, of nog vragen, stuur dan voor 15 december een mailtje naar:
secretaris@d66amsterdam.nl

