Actieplan Organisatie
Portefeuillehouder: Yoël Mahabier
Hoe geven wij vorm aan de activiteiten van de Jonge Democraten Fryslân en de organisatie
daarvan?
Voorwoord
Hieronder geef ik een overzicht van de soorten activiteiten die wij willen
organiseren en hoe vaak. Daarnaast licht ik toe hoe organisatorische taken binnen
het bestuur gebruikelijk worden verdeeld. Natuurlijk kunnen leden die graag een
bepaalde activiteit willen zien/organiseren of in z’n algemeenheid graag willen
bijdragen aan de organisatie van activiteiten contact opnemen met mij. Stuur in dat
geval een bericht via e-mail of WhatsApp en dan bespreken we de mogelijkheden
zodat we hopelijk de activiteit die je in gedachten had kunnen neerzetten of je je
optimaal kan inzetten voor de organisatie van activiteiten! We organiseren
activiteiten voor leden en vinden het altijd tof als deze (voor een deel) worden
bedacht en georganiseerd door leden.
Doelen voor Organisatie:
Het doel is om een goed aantal leuke, gezellige en inhoudelijke activiteiten neer te
zetten. We willen hierin een goede balans handhaven tussen inhoudelijke en
gezellige activiteiten. Ook hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de
organisatie van landelijke activiteiten.
Wat kun je verwachten;
●

Per maand een minimaal aantal van twee activiteiten

●

Per maand minimaal een gezellige activiteit (bijvoorbeeld een filmavond,
een spelletjesavond en een borrel)

●

Per maand minimaal een inhoudelijke activiteit (zie voor de soorten
inhoudelijke activiteiten het actieplan Scholing)

●

Activiteiten met andere PJO’s, D66, afdelingen en andere externe partijen.
Deze tellen niet mee voor het minimaal aantal activiteiten (dus komen
bovenop onze eigen activiteiten)

●

Activiteiten (waaronder een AAV) buiten Leeuwarden

●

Het streven naar gemiddeld drie activiteiten per maand

Organisatorische taken:
Het bestuur verdeeld organisatorische taken intern. Er is dus niet een bestuurslid
die alle taken op zich neemt, maar de portefeuillehouder organisatie neemt (met de
voorzitter) de eindverantwoordelijkheid op zich voor de organisatie van activiteiten
en is het aanspreekpunt voor de leden wat betreft de organisatie van activiteiten.

