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Jonge Democraten Utrecht
Een bestuursjaar bij de Jonge Democraten Utrecht is leerzaam en vooral heel erg leuk. Het
bestuur houdt de afdeling van ruim 650 mensen draaiende. Dat doe je natuurlijk samen, en
zo groeit het bestuur tot een hecht team. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen takenpakket.
Daarnaast zijn er een aantal momenten waar het bestuur aanwezig dient te zijn, namelijk:
●
●
●
●
●
●
●

Bestuursvergaderingen (wekelijks)
Maandagavonden (wekelijks)
Bestuursweekend (twee keer per bestuursjaar)
Landelijke congressen (3 per jaar)
Landelijke (kader)weekenden/dagen (3 per jaar)
Promotie momenten, zoals de UITweek
Extra activiteiten die je organiseert als bestuur, zoals een Kerstbenefiet en de Nacht
van Europa

Functieomschrijving
Het bestuurslid Politiek & Pers is verantwoordelijk voor het bewaken van de politieke lijn van
de Jonge Democraten Utrecht (JDU). Zo help je met het bedenken van resoluties en moties
voor zowel het lokaal als het landelijke politiek programma. Verder stimuleer je leden na te
denken over politieke inhoud. Ook het contact met D66 Utrecht gebeurt door dit bestuurslid,
zo woon je ook regelmatig fractievergaderingen bij. Verder regel je ook alle zaken omtrent
uitingen in en contact met de pers. Ook ben je verantwoordelijk voor en geef je sturing aan
het Utrechts Politiek Kernteam.
Hoofdtaken:
● Is verantwoordelijk voor het persbeleid en persuitingen van de Jonge Democraten
Utrecht;
● Bewaakt en ontwikkelt de politieke lijn van de JDU;
● Is verantwoordelijk voor en geeft sturing aan het Utrechts Politiek Kernteam (UPK);
● Organiseren van politiek-inhoudelijke activiteiten;
● Is verantwoordelijk voor de politieke output van lokale werkgroepen
● Stimuleert de verdere ontwikkeling van de politieke lijn;
● Ondersteunt leden van de afdeling bij het maken van persuitingen.

Profielschets
Als (toekomstig) bestuurslid pers en politiek kun je je vinden in de volgende omschrijving:
● Politiek en cultureel sensitief;
● Proactief in het zoeken naar nieuwe politieke discussiepunten en persuitingen;
● Interesse in lokale politiek, interesse in nationale politiek is een pré;
● Kennis van de standpunten van de Jonge Democraten en lopende discussies binnen
de vereniging;
● Kunnen samenwerken, coördineren en afstemmen van verschillende belangen.

Tijdsbesteding
± 15- 20 uur per week, inclusief algemene taken
De drukte verschilt per periode. In de buurt van congressen en Algemene Leden
Vergaderingen zal deze toenemen. Ook wanneer er dingen gebeuren die perswaardig zijn
moet je snel kunnen schakelen en tijd vrij maken.

