
 
 
Houd jij van regels, optimaliseer jij graag processen en kan je onder tijdsdruk werken? Dan 
zijn wij opzoek naar jou!  Voor een toekomstbestendige samenstelling van de regionale ver-
kiezingscommissie (RVC) zijn we opzoek naar:  
 
Drie leden voor de regionale verkiezingscommissie.  
 
Taak en verantwoordelijkheid regionale verkiezingscommissie 
De regionale verkiezingscommissie adviseert het regiobestuur omtrent procedures en tijdpaden rond 
interne verkiezingen en doet suggesties om deze te verbeteren. Daarnaast toets de RVC tijdens leden-
vergaderingen en e-voting welke leden stemrecht hebben, verzorgt de RVC de stemming en deelt de 
uitslag mee aan het bestuur en leden. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen toetst en 
draagt de RVC zorg voor ons interne verkiezingsproces. En de RVC verzorgt de tijdige en juiste aanle-
vering van de definitieve kandidatenlijst bij het hoofdstembureau.  
  
De regionale verkiezingscommissie kan daarnaast gevraagd worden ondersteuning te leveren aan het 
organiseren van bovenstaande processen en procedures voor afdelingen binnen de regio Gelderland.   
 
Vacatures 
Gezien de huidige samenstelling van de verkiezingscommissie, de naderende gemeenteraadsverkie-
zingen en de komende verkiezingen voor Provinciale Staten, zijn wij opzoek naar drie leden voor de 
RVC:  

• Twee algemene leden;  
• Een algemeen lid, beoogd voorzitter van de RVC.   

 
Profiel 
De voorzitter is het aanspreekpunt van de RVC en fungeert als trekker en aanjager van de commissie.  
Daarnaast wordt van de commissie en daarmee van haar leden verwacht dat zij.  

• De procedures rond stemmingen en verkiezingen bewaken.  
• Als sparringpartner op treden richting het regiobestuur met betrekking tot stemmingen en 

verkiezingen.  
• Onafhankelijk zorgdragen voor het correct en volledig naleven van de procedures, tijdspaden 

en formaliteiten rond stemmingen en verkiezingen.  
• Proactief werken.  

 
Gevraagde competenties  
De volgende competenties komen voort de hierboven beschreven taken en worden van de leden van 
de verkiezingscommissie verwacht:  

• Analytisch 
• Besluitvaardig  
• Resultaatgericht 
• Stressbestendig  
• Verantwoordelijkheid 

 
Reageren?  
Wil je reageren op deze vacature? Dat kan door je interesse kenbaar te maken door een mail te stu-
ren aan secretaris@d66gelderland.nl  Bij vragen of voor extra informatie kan je contact opnemen 
met Koen Castelein (06-13801617 of koencastelein@d66gelderland.nl)  
  


