
 

Vacature Landelijk voorzitter PINK! 
Najaar 2022 

Na bijna twee jaar zit de termijn van onze huidige voorzitter er bijna op. Heb jij de idealen, de 

motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel om PINK! in de komende jaren verder te doen 

groeien? 

 
Voorzitter? Wat houdt dat in?  
De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het kernbestuur en is 

eindverantwoordelijk voor de vereniging en is hoofdverantwoordelijk voor het uitzetten en bewaken 

van de visie van PINK!. Als voorzitter zit je de vergaderingen van het landelijk bestuur voor. 

Daarnaast is de voorzitter hoofdverantwoordelijk voor vernieuwing en voor zichtbaarheid in de 

media. Als voorzitter hou je vaak meerdere ballen omhoog; je bent het gezicht van de vereniging en 

uiteindelijk moet jij zorgen dat gebeurt wat moet gebeuren. Je houdt overzicht over de 

werkzaamheden van andere bestuursleden, houdt hun welzijn in de gaten, maar ook wat er gebeurt 

binnen PINK! en in het politieke landschap.  

Gelukkig staat er veel tegenover, dus laat het je niet weerhouden om te solliciteren. Het zijn van 

voorzitter is een bijzondere en leerzame functie. Je krijgt veel kansen aangedragen om ervaring op te 

doen als publiekelijk spreker. Je leert veel mensen kennen en mag een geweldig team aan 

bestuursleden ondersteunen en begeleiden. Er is veel ruimte voor initiatief en voor het groeien in de 

functie. Je hoeft dus niet gelijk alles te kunnen, je leert gaandeweg!  

 

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in 

professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de 

verantwoordelijkheid voor.  

 

Wie zoeken we: 

Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het belangrijkste. 

We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan ervaring en dossierkennis.  

 

Je kunt/hebt/bent; 

● Bereidheid en vermogen om eindverantwoordelijkheid te dragen voor een vereniging van 

ongeveer 2000 leden; 

● Capaciteit om in samenwerking met bestuursleden een visie voor de vereniging te vormen 

die tot concrete doelstellingen leidt; 

● Vermogen om een team te leiden, waarbij het belangrijk is om verwachtingen te stellen aan 

de bestuursleden en soms streng te zijn, maar ook empathie te hebben voor persoonlijke 

omstandigheden en moeilijkheden; 

● Vermogen om de standpunten van PINK! te vertegenwoordigen, ook als je het er niet altijd 

mee eens bent; 

● Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Gaat conflict oplossend te 

werk; 

● In staat om een vergadering goed en strak te leiden; 

● Lidmaatschap van PINK!, en een leeftijd van 18 jaar of hoger.  



 

 

Taken: 

● Leidinggeven aan en begeleiden van het landelijk bestuur en de afdelingsvoorzitters, tijdens 

en buiten vergaderingen. Dit omvat ook een primaire verantwoordelijkheid voor het 

oplossen van conflicten;  

● Fungeren als contactpersoon voor de landelijke en Europese fracties van de Partij voor de 

Dieren, haar bestuur en partijbureau; 

● Bepalen, samen met de rest van het bestuur, van een koers voor de vereniging in lijn met de 

wensen van de algemene vergadering en deze bewaken; 

● Vertegenwoordigen van PINK! richting de media, de Partij voor de Dieren, andere 

dierenpartijen in het buitenland en andere politieke jongerenorganisaties; 

● Ongeveer twee keer per maand aanwezig zijn bij het teamoverleg van de Tweede Kamer 

fractie; 

● Deelname aan debatten, discussies, en interviews, zowel op uitnodiging als op eigen 

initiatief; 

● Wanneer nodig deelname aan projectteams waarin bestuursleden werken aan projecten die 

niet bij een specifieke functie aansluiten, of meerdere personen nodig hebben. 

 

Tijdsbesteding: 

● Ruim 15 uur werk per week, exclusief vergaderingen 

 

Wat bieden wij/wat krijg je ervoor terug : 

● Vrijwilligersvergoeding; 

● Reiskostenvergoeding voor vergaderingen; 

● Ruimte voor initiatief; 

● Professionele en persoonlijke ontwikkeling; 

● De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere toekomst; 

● Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de koers en 

toekomst van deze beweging en vereniging. 

 


