
 bestuurslid Taken op regioniveau Waarde voor de afdelingen 

Monique Bonsen 

voorzitter 
• Algemene verantwoordelijkheid voor afdeling 

• Voorzitter ARV’s 
• Contact met fractie/afstemming fractievoorzitter 
• Reflectiegesprekken fractie en gedeputeerde 

• Externe relaties (LB, Labu, regiovoorzitters etc) 

• Versterken bestuurskracht lokale afdelingen  
• Bevorderen samenwerking afdelingen 

• Contactpersoon grote steden 

Marc Gaulard 

Algemeen secretaris 

• alle communicatie naar leden 

• Aanmeldingen ARV’s 
• Organisatie en verslaglegging Rebu vergaderingen 

• Up to date houden website (bestuursdeel)  

• Contactpersoon geselecteerde afdelingen 

Rik van Woudenberg 

penningmeester 
• Financiële administratie  
• Afdrachten fractie en gedeputeerde  
• Beheer onkostenregeling / declaraties  
• Fondsenwerving 

• Behandeling financiële aanvragen  
• Contactpersoon geselecteerde afdelingen 

Bastiaan Winkel 
Secretaris politiek 

• Liaison Officer fractie  
• Aansturen PPC: inhoudelijke ontwikkeling  
• Oprichten en aansturen verkiezingscommissie  
• Versterken politieke communicatie en 

zichtbaarheid regionale politiek (i.s.m. bestuurslid 
campagne) 

• Bevorderen inhoudelijk politieke 
samenwerking:  

• afstemming op dossiers, organiseren 
bijeenkomsten op regionale of bovenlokale 
thema’s  

• Contactpersoon geselecteerde afdelingen 



Sabine Verschoor 
talentontwikkeling en 
opleiding 

• Ontwikkelen en uitvoeren beleid t.a.v. 
talentontwikkeling waaronder recruitering en 
opleidingen voor regionale politiek  

• Aansturen talentencommissie (primair voor 
vervullen regionale functies) 

• Voor kleine afdelingen ‘talentfunctie’ 
uitvoeren (gesprekken, opleidingen, advies)  

• Selectie Driebergen  
• Bovenlokale activiteiten stimuleren 

Contactpersoon geselecteerde afdelingen 

Caroline Verduin 
campagne 

• Ontwikkelen campagnebeleid  
• Oprichten en aansturen campagneteam  
• Versterken politieke communicatie en 

zichtbaarheid regionale politiek  
• Versterken politieke communicatie en 

zichtbaarheid regionale politiek (i.s.m. secretaris 
politiek) 

• Ondersteunen bij lokale vragen 

• Coördinatie regionale en bovenlokale acties  
• Contactpersoon geselecteerde afdelingen 

Debora Douma 
ledenactiviteiten en 
evenementen 

• Organisatie regiocongres  
• Organisatie bovenlokale bijeenkomsten 

• Organisatie overige ledenactiviteiten 

• Contactpersoon geselecteerde afdelingen 

Peter Paul Lippinkhof 
vereniging 

• Activiteiten en projecten (ad hoc)  
• Contactpersoon voor ledenwerving 

• Coördinatie supportpoule 

• Analyse lokale afdelingen t.b.v. monitoring 
Aansturen support groep en individuele 
coaches  

• Bovenlokale activiteiten met het oog op 
samenwerking tussen afdelingen 
Contactpersoon geselecteerde afdelingen 

 

  



  

bestuurslid 

Afdelingen 

Monique Bonsen 

voorzitter 
• Den Haag, Rotterdam, Leiden (G7 hebben direct afstemming met landelijk bestuur en bureau, 

regiovoorzitter doet relatiebeheer)  
• Hillegom, Lisse, Teylingen  
• Noordwijk, Noordwijkerhout 

Marc Gaulard 

Algemeen secretaris 

•    Rijswijk 

•    Zoetermeer 

Rik van Woudenberg 

penningmeester 
• Krimpenerwaard, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel  
• Schiedam, Vlaardingen, Maassluis  
• Zuidplas 

Bastiaan Winkel 
Secretaris politiek 

• Goeree-Overflakkee, Voorne (Westvoorne, Brielle, Hellevoetsluis), Nissewaard  
• Barendrecht (Barendrecht en Ridderkerk), Albrandswaard, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht  
• Hoeksche Waard (Oud-Beijerland, Korendijk, Cromstrijen, Strijen, Binnenmaas)  
• Dordrecht (met Peter Paul Lippinkhof) 

Sabine Verschoor  
talentontwikkeling en 
opleiding 

• Leiderdorp (Leiderdorp, Zoeterwoude)  
• Rijnland (Oegstgeest, Katwijk)  
• Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen  
• Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Alphen a/d Rijn 



Caroline Verduin campagne • Wassenaar, Voorschoten 

• Gorinchem (ook leden Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden vallen onder afdeling Gorinchem)  

Debora Douma  
ledenactiviteiten en 
evenementen 

• Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp 

• Delft, Westland (Westland, Midden-Delfland) 

Peter Paul Lippinkhof 
vereniging 

• Leidschendam-Voorburg  
• Dordrecht   

 


