Overzicht klussen en taken in verkiezingscampagnes
Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en op 21 maart 2018 de
Gemeenteraadsverkiezingen 2018. In de periode voorafgaand is er van alles te doen. Hoe wil jij
meehelpen?

Ja, GroenLinks Rijswijk mag mij benaderen voor:
Actief zijn op social media: volgen, liken en berichtjes posten op Facebook en Twitter.
Tijdsinvestering: minuutje per keer.
Voor je raam ophangen van een verkiezingsposter.
Tijdsinvestering: een paar minuten.
Flyers uitdelen op de markt in Oud Rijswijk, in winkelcentrum In de Boogaard of bij het
station. Bemensen van een kraam. Tijdsinvestering: 1 à 3 uur per keer.
Met een aantal leden “de wijk in”: langs deuren gaan en een praatje maken,
flyer/folder/krant uitdelen. Tijdsinvestering: 2 à 3 uur per keer.
Posters plakken op verkiezingsborden. Tijdsinvestering: een avond.
Aanwezig zijn in de verkiezingswinkel in Oud Rijswijk.
Tijdsinvestering: een paar uur tot enkele dagdelen.
Beeldvoerder: foto’s en korte filmpjes maken voor social media.
Tijdsinvestering: variërend van een uurtje tot een dag per keer.
Meehelpen met het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.
Jouw suggestie voor een doel of thema: …………………………………………………………….
Tijdsinvestering: een aantal uren per keer, afhankelijk van de activiteit.
Lid zijn van het campagneteam. Dit team “stuurt” de hele campagne, organiseert acties
en verzorgt het campagnemateriaal, bijv. een eigen flyer. We onderhouden het contact
met de overige vrijwilligers. Tijdsinvestering: meerdere dagdelen.
Lid zijn van de groep die het verkiezingsprogramma gaat schrijven. Je bent mede
verantwoordelijk voor het hele proces, de eindredactie en het maken van een
stemwijzer. Tijdsinvestering: ong. 48 uur; als voorzitter ong. 60 uur.
Ik heb belangstelling voor het werk als gemeenteraadslid en wil mij in beginsel melden
voor een plek op de kandidatenlijst (al dan niet op een verkiesbare plaats). Ik ontvang
graag nadere informatie.

z.o.z.

Campagnetijd is ook voor het afdelingsbestuur een intensieve en drukke periode.
Regelen en organiseren is helemaal “mijn ding”. Ik voel er daarom wel wat voor om het
bestuur te komen versterken (of ik ga eerst een tijdje “proefdraaien”).
S.v.p. aankruisen waar je aan mee wilt doen/waarvoor je belangstelling hebt.
T.z.t nemen wij dan contact met je op.

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………….
Het ingevulde formulier komen we graag bij je thuis ophalen.
Heb je nog vragen? Bel met Theo Bril, 06-13452105, of stuur een mailtje naar
rijswijk@groenlinks.nl.
Vriendelijke groeten,
Bestuur GroenLinks Rijswijk
rijswijk@groenlinks.nl
06-13452105

