
Pagina 1 van 4 

 

Functieprofielen bestuur         

 

Algemeen profiel 

• een bestuurslid van Coöperatie Deltawind bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij 
voorkeur ervaring als bestuurder van een coöperatie; 

• is betrokken bij de doelstelling en de aard van de coöperatie, heeft affiniteit met duurzame 
ontwikkeling in woord en daad;  

• heeft gevoel voor een organisatie waar ideaal en praktische uitvoering samen gaan;  
• Is woonachtig op Goeree-Overflakkee en is lid van Coöperatie Deltawind of bereid dat te 

worden;  
• kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de coöperatie ; 
• is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler; 
• kan het bestuursbeleid binnen de coöperatie  uitdragen; 
• kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht 

op het operationeel beleid; 
• kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken; 
• is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische 

vragen de werkorganisatie en coöperatie  een spiegel voor te houden; 
• kan met vertrouwelijke gegevens omgaan. 

Algemene taken bestuursleden Coöperatie Deltawind 

• voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de 
bestuursvergaderingen; 

• betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het 
beleidsplannen, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag; 

• vaststellen van de begroting en de jaarrekening; 
• het vaststellen van het vrijwilligersbeleid van de organisatie; 
• fungeren als contactpersoon tussen bestuur en een ledenvergadering; 
• betrokkenheid bij wervingsprocedures voor andere organen binnen de coöperatie; 
• representeren van de coöperatie. 

Profiel voorzitter bestuur Coöperatie Deltawind 

Specifieke functie-eisen 

• heeft ervaring in het besturen van een democratisch functionerende coöperatie  en het 
leiden van discussies. 

• heeft ervaring met (het toezien op) aansturen van een werkorganisatie bij een 
maatschappelijke organisatie of instelling. 

• is in staat de visie van de coöperatie  uit te dragen. 
• is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) 

te bevorderen. 
• betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling en het milieu is een vereiste. 
• het hebben van een netwerk in de eilandelijke wereld van maatschappelijke organisaties, 

ambtelijk en politiek wordt als een toegevoegde waarde gezien. 
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Specifieke taken: 

• vertegenwoordigt het bestuur naar de coöperatie  toe. 
• incidentele vertegenwoordiging van de coöperatie  bij externe contacten. 
• leidt de vergaderingen van het Bestuur  
• maakt samenvattingen en stelt besluiten op bestuursvergaderingen vast. 
• toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Ledenvergadering  
• voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur. 

Profiel bestuurder met secretariële portefeuille 

De secretaris van het bestuur van Coöperatie Deltawind houdt een algemeen overzicht op de 
uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de coöperatie . De praktische taken van de 
secretaris van het bestuur van Coöperatie Deltawind, zoals onder andere de voorbereiding van de 
bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, zijn gedelegeerd aan het secretariaat van de 
werkorganisatie. 

Specifieke functie-eisen: 

• heeft bij voorkeur een juridische achtergrond; 
• is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de coöperatie  

te bewaken.  
• heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van 

bestuursbeleid. 

Specifieke taken: 

• contactpersoon voor de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie . 
• contactpersoon in sollicitatieprocedures; 
• toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Ledenvergadering. 
• overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de 

voorzitter. 

Profiel bestuurder  met financiële portefeuille 
 
Specifieke functie-eisen: 

• heeft ervaring met financieel beleid van (non-) profit organisaties. 
• heeft ervaring met het op afstand besturen van een bureau-organisatie die over een 

professionele afdeling financiën beschikt. 
• heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren 

over jaarrekening, begroting, ed. Weet welke informatie nodig  is om financieel beleid te 
volgen, te controleren. 

Specifieke taken: 

• is betrokken bij financiële verslaglegging  
• adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d. 
• is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de 

jaarrekening en de managementletter. 
• presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering 
• overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de 

voorzitter en secretaris. 
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Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen van het Bestuur en 
de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen. 

 
Inrichting van de financiële en secretariaatsfunctie 
 
Financiële functie 
De boekhouding van de Coöperatie Deltawind U.A., van Delta Windpark BV en Zonnepark Ouddorp 
aan Zee zijn ondergebracht bij een accountantskantoor, WEA. Dit kantoor verricht met ingang van 
2015 de navolgende werkzaamheden: 

- de loonadministratie 
- de fiscale administratie 
- de accountantscontrole. 

 
 
De volgende taken van de financiële functie liggen bij de administratie: 

- het bijhouden van de boekhouding  
- het beheer van de bankrekeningen en het betalingsverkeer 
- het factuurbeheer 
- administratie van de leden inleggelden (de ledenadministratie zelf is een onderdeel 

van de secretariaatsfunctie) 
- het opstellen van financiële kwartaalrapportages 
- de jaarrapportages en jaarrekening 
- verzorgen van belastingaangifte 
 

De directe verantwoordelijkheid van de volgende taken ligt bij de directie: 
- het opstellen van de begroting ter voorbereiding van bespreking in de 

ledenvergadering 
- het fiatteren van uitgaven (binnen de begroting) boven 5.000 euro  
- de verzekeringsportefeuille 
- het vermogensbeheer. 
- monitoren en accorderen van het rekeningenverkeer met de bank 
- het bestuur vertegenwoordigen in besprekingen met de bank 
- het bestuur vertegenwoordigen in besprekingen met de accountant 
- het fungeren als aanspreekpunt voor het bedrijfsbureau ter zake van de financiële 

functie 
- het rapporteren aan het bestuur ter zake van de financiële functie 

 
Voor de portefeuillehouder financiële functie (penningmeester) betekent dit de volgende taken: 

- het fiatteren van de vergoedingen aan de directie en het bestuur 
- samen met de directie vertegenwoordigen van het bestuur in overleg met de 

accountant over de jaarrekening 
- op verzoek van de directie ondersteunen bij taken die de directe verantwoordelijkheid 

zijn van de directie. 
 

Secretariaatsfunctie 
De secretariaatsfunctie binnen het bestuur ligt bij de secretaris. De uitvoering van de taken liggen 
echter bij het bedrijfsbureau. Dit leidt tot volgende taakverdeling. 
 
De volgende taken worden door het bedrijfsbureau uitgevoerd: 

- verzorgen ledenblad 
- bijhouden website: nieuwtje, stelling, opbrengsten, foto’s, knipsels, persberichten, 

indien nodig aanleveren teksten voor de internetpagina’s 
- verzorgen digitale nieuwsbrief 
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- voorbereiden en verslaglegging bestuursvergadering 
- voorbereiden en verslaglegging ledenvergadering 
- behandelen klachten 
- post- en archiefwerkzaamheden 
- beheren ledenadministratie 
- ledenwerving 
- opstellen (kwartaal) rapportages omtrent ledenzaken zoals mutaties, klachten 
- organiseren aanwezigheid Deltawind op braderieën e.d. 
- bijhouden knipselmap 
- opstellen persberichten 

 
Voor de portefeuillehouder secretariaatsfunctie betekent dit de volgende taken: 

- bespreken algemeen jaarverslag coöperatie Deltawind met het bedrijfsbureau 
- bespreken agenda bestuursvergadering met de het bedrijfsbureau 
- bespreken agenda ledenvergadering met de het bedrijfsbureau 
- fungeren als aanspreekpunt voor het bedrijfsbureau inzake de secretariaatsfunctie 
- monitoren klachten 

rapporteren aan het bestuur inzake de secretariaatsfunctie 


