
Profielschets lid stadsdeelcommissie maart 2021 

De PvdA in West is op zoek naar kandidaten voor de stadsdeelcommissie in Amsterdam 

West. Van de mensen die ons vertegenwoordigen verwachten wij het volgende: 

- Je voelt je betrokken bij de doelstelling van de PvdA: het streven naar een eerlijkere  

samenleving; 

- Je bent lid van onze partij dan wel bereid om dat te worden; 

- Je wilt je met veel enthousiasme inzetten voor Amsterdam West; 

- Je voelt je betrokken bij hetgeen er leeft in West; 

- Je wilt de ogen en de oren van de politiek zijn in West; 

- Je onderhoudt contact met actieve organisaties, groepen en individuen in West; 

- Je informeert je over de plannen die er zijn voor West; 

- En je bent tweemaal per maand beschikbaar voor overleg met het Dagelijks Bestuur 

van het stadsdeel. 

Het zou mooi zijn als je al enig ervaring hebt in het politieke handwerk. En kunt 

samenwerken in de fractie van de vertegenwoordigers van de PvdA in de 

stadsdeelcommissie van West.  

Daarnaast houd je ook contact met de afdeling van de PvdA in West. En je bent bereid een 

financiële bijdrage aan de afdeling te plegen (€ 25 per maand, van de vergoeding die je 

krijgt).  

Houd er rekening mee dat je enkele dagdelen per week hiermee bezig bent.  

We streven naar een afspiegeling van de bevolking in het stadsdeel. Dat betekent dat dat 

een rol speelt bij de selectie voor de kieslijst. 

Onderdeel van de kandidaatstellingsprocedure is ook het ondertekenen van de zogenaamde 

bereidverklaring (o.a. lidmaatschap van de PvdA) en de erecode (onder meer akkoord gaan 

met de centrale waarden van de PvdA). 

 

Geef je uiterlijk zondag 12 september op bij Hans Weevers, mailadres: 

hansweevers@gmail.com.  Stuur ook een korte motivatie en een cv mee. 

Nadere informatie kun je inwinnen bij Hans Weevers, tel. nr.  06 818 88 197. 

  


