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PROFIEL VOORZITTER HOOFDBESTUUR 50PLUS 
 
Naast de genoemde functie-eisen voor leden van het hoofdbestuur gelden voor de voorzitter de 
volgende aanvullende functie-eisen en taken: 
 
Doel van de functie 

De voorzitter draagt verantwoordelijkheid voor het bestuurlijk beleid, is vertegenwoordiger van het 
bestuur en draagt zorg voor de continuïteit van de vereniging. Voor de voorzitter wordt het hebben 
van een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, ambtelijk en politiek Den Haag als 
een toegevoegde waarde gezien. In verband met de taken en verantwoordelijkheden van de 
voorzitter, is deze bij voorkeur minimaal 2 jaar lid van de vereniging.  
 
Taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter 

De voorzitter is:  

Hoofdbestuur: 
 is lid van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur (DB) en heeft in die rol stemrecht 
 verantwoordelijk voor het bestuurlijk beleid van de vereniging  
 verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van hoofdbestuursactiviteiten (inclusief 

vergaderingen)  
 leidt de vergaderingen van het hoofdbestuur en van het dagelijks bestuur (DB) 
 
Interne contacten: 
 verantwoordelijk voor contacten met de afdelingsbesturen en politieke 

volksvertegenwoordigers; de voorzitter is de bindende schakel naar alle betrokkenen 
 vertegenwoordigt het bestuur naar de vereniging toe 
 licht het bestuursbeleid toe en verdedigt het op de algemene vergadering (AV) 
 
Externe contacten: 
 eerste contactpersoon externe relaties, zoals de media 
 vertegenwoordigt de vereniging bij externe contacten 
 verantwoordelijk voor een duidelijke profilering 50PLUS-bestuur in de media 
 
Kennis en vaardigheden 

De voorzitter heeft:  

 aantoonbare ervaring (met goede referenties) met het besturen van een democratisch 
functionerende vereniging, bij voorkeur in de rol van voorzitter 

 ervaring met (het toezien op) het aansturen van een werkorganisatie bij een maatschappelijke 
organisatie of instelling en met de opbouw van (snel) groeiende organisaties 

 betrokkenheid bij ouderenbelangen en de belangen van ouderen hoog in het vaandel en is in 
staat tot het uitdragen van de visie van de vereniging 
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 heeft de capaciteiten om mensen te inspireren en motiveren en de teamgeest binnen het 
bestuur en in de organisatie te bevorderen 

 Heeft een goed analytisch en strategisch denkvermogen 
 sterke coördinerende en organisatorische leiderschapskwaliteiten 
 charismatisch en diplomatiek en in staat om als bindende factor te fungeren  
 goed in woord en geschrift, communicatief vaardig, uitstekende discussie- en debatvaardigheden 

en ervaring met spreken in het openbaar (o.a. de media) 
 kwaliteiten op het gebied van externe contacten 
 een uitgebreid netwerk tot zijn beschikking 
 heeft nog meer dan collega’s in het bestuur de mogelijkheid om veel tijd te besteden aan 50PLUS 

en kan deze tijd flexibel indelen. 
 


