
 

 

 

 

 

 

 

Deel je onze passie voor Maastricht en wil je graag 

praktijkervaring opdoen in de politiek? Solliciteer dan 

voor een van de bestuursfuncties van M:OED!  

Wij houden van deze stad en daarom willen wij van M:OED (Maastricht: Open Eerlijk 

Democratisch) als politieke partij een frisse wind door de gemeentepolitiek van Maastricht 

laten waaien.  

We vormen een diverse groep toekomstgerichte mensen van alle leeftijdsgroepen. We 

houden van een goed debat, hebben vernieuwende ideeën over hoe zaken beter aangepakt 

kunnen worden en streven naar een duurzamere, transparante en eerlijkere houding binnen 

de politiek. 

 

Denk je hier hetzelfde over en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging 

binnen een unieke omgeving? Sluit je bij ons aan! 

 

Wij zoeken personen voor de volgende functies: 

 

 Voorzitter 

- Aanspreekpunt voor externe contacten 

- Verbindende rol 

- Voorzitten van ALVs 

- Coördinerende rol binnen het bestuur 

 

 Secretaris 

- Mailbestand beheren 

- Ledenadministratie beheren 

- Interne communicatie vanuit bestuur richting de leden 

- Beheren van kennisbestand binnen M:OED  



 Penningmeester 

- Financieel gezond houden van vereniging 

- Duurzame sponsorovereenkomsten garanderen 

- Zorg dragen voor goede financiële administratie  

 

 Ideology officer 

- Het organiseren van visievormende sessies (bijvoorbeeld; hoe moet M:OED 

participatie vormgeven?) 

- Uitvoeren van gevormde visie in samenwerking met leden (bijvoorbeeld: hoe 

brengen we participatie op een inclusieve manier in de praktijk).  

- Verbindingsfunctie tussen leden, lokale bevolking en de politiek.  

 

Overige vereisten:  

- Goeie sociale skills (zowel voor interne als externe communicatie) 

- Waarden van M:OED onderschrijven 

- Team speler 

- Passie voor Maastricht  

- Durven innoveren 

- Kennis van gemeentelijke en bestuurlijke processen is een pré 

- Beschikbaar vanaf september 2021 tot en met september 2022/2023 

- Beschikbaarheid per week ongeveer 4 uur per functie 

 

Wat bieden wij jou? 

- Een sociaal en professioneel divers netwerk vol enthousiaste gemotiveerde mensen. 

- Een veilige werkomgeving met de steun om in alle vrijheid je creativiteit te laten 

stromen. 

- Volop leermogelijkheden om je vaardigheden en kennis te ontwikkelen op het gebied 

van besturen, politiek en communicatie.  

 

Enthousiast geworden? 

Solliciteer dan op een van de bestuursfuncties en help Maastricht Open Eerlijker en 

Democratischer te maken. Stuur uiterlijk 25 augustus je CV en motivatie naar 

welkom@stemvoormoed.nl.  

Voor vragen kun je een mailtje sturen naar welkom@stemvoormoed.nl, of bellen naar Luca 

Janssen  +31 6 10974681 
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Do you share our passion for Maastricht and would 

you like to gain practical experience in politics? Apply 

for one of M:OED's board positions!  

We love this city and that's why we at M:OED (Maastricht: Open Eerlijk Democratisch) wants 

to bring a breath of fresh air to Maastricht municipal politics.  

We are a diverse group of future-oriented people of all age groups. We love a good debate, 

have innovative ideas about how things can be done better and strive for a more 

sustainable, transparent and honest attitude within politics. 

 

Do you think the same way and are you looking for a new challenge within a 

unique environment? Join us! 

 

We have vacancies in the following positions: 

 President: 

- Contact person for external contacts 

- Chairing of GMMs 

- Coordinating role within the board 

 

 Secretary: 

- Managing the membership administration 

- Internal communication from the board towards the members 

- Manage knowledge base within M:OED  

- Manage mailboxes 

 

 Treasurer: 

- Keeping the association financially healthy 

- Guarantee sustainable sponsor agreements 

- Take care of good financial administration  

 



 Ideology officer:  

- Organize vision building sessions (for example: how should M:OED shape 

participation?) 

- Implementing the formed vision in cooperation with members (for example: how do 

we bring participation in an inclusive way into practice).  

- Connecting function between members, local people and politics.  

 

Other requirements:  

- Good social skills (for both internal and external communication). 

- Endorse the values of M:OED 

- Team player 

- Passion for Maastricht  

- Dare to innovate 

- Knowledge of municipal and administrative processes is a plus 

- Available from September 2021 up to and including September 2022/2023 

- Availability per week approximately 4 hours per position 

 

What can we offer you? 

- A socially and professionally diverse network full of enthusiastic motivated people. 

- A safe working environment with the support to let your creativity flow freely. 

- Plenty of learning opportunities to develop your skills and knowledge in the fields of 

governance, politics and communication.  

 

Enthusiastic? 

Then apply for one of the board positions and help make Maastricht more open, fair and 

democratic. Send your CV and motivation no later than August 25 to 

welkom@stemvoormoed.nl.  

For questions, please send an email to welkom@stemvoormoed.nl, or call Luca Janssen +31 

6 10974681 
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