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Op 10 juni kiezen de leden van ROOD een nieuw landelijk bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf of zes 
algemeen bestuursleden, waarvan één de functie van voorzitter vervult. De voorzitter van ROOD wordt als 
enige in functie gekozen. Uiteraard zijn wij op zoek naar kandidaat-bestuursleden die de doelstellingen 
van ROOD nastreven. Die doelstellingen zijn:

• Jongeren betrekken bij het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland.
• De bekendheid van de SP onder jongeren vergroten. 
• Jongeren die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van de SP een eigen plek bieden om 

daarmee aan de slag te gaan.

Concreet betekent dit onder andere dat bestuursleden landelijke acties in gang zetten, activiteiten en 
scholingen organiseren, de lokale ROOD-groepen ondersteunen en SP-afdelingen helpen bij het opzetten 
van een ROOD-groep.

WIE ZOEKEN WE?
• Je hebt ideologisch en politiek inzicht en bent goed in staat je kennis over te dragen aan anderen.
• Je hebt een activistische instelling en praktijkervaring in het bedenken en uitvoeren van acties.
• Je bent goed in staat om jongeren enthousiast te maken voor ROOD.
• Je weet goed hoe de vereniging werkt en bent actief (geweest) in een lokale ROOD-groep.

Voor de functie van voorzitter zijn wij bovendien op zoek naar een kandidaat die een jaar lang leiding 
wil geven aan de vereniging. Als voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor de politieke, strategische 
en organisatorische keuzes die worden gemaakt. Ook houd je het overzicht over de vereniging en het 
bestuur. Is dit iets voor jou? Stel je dan kandidaat voor de functie van voorzitter.

Het bestuurswerk is erg belangrijk om ROOD verder te laten groeien. Wil jij hieraan een bijdrage leveren? 
Dan kun je je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar rood@sp.nl. In deze brief of e-mail stel je 
jezelf voor en licht je je kandidaatstelling kort toe. Indien je je kandidaat stelt voor de functie van voorzitter, 
dient dit uiteraard duidelijk vermeld te worden in je brief. Je motivatiebrief dient uiterlijk 30 april binnen te 
zijn.

Na aanmelding worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de kandidatencommissie. Alle 
kandidaten worden bekendgemaakt in de uitnodigingsbrief die naar alle leden zal gaan in week van 
21 mei. De leden kiezen vervolgens op zondag 10 juni uit alle kandidaten, die zich verkiesbaar hebben 
gesteld, het nieuwe bestuur.
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