
 

 

Directiereglement  

Coöperatie Deltawind U.A. 
1 april 2014 

 

 
Artikel 1  Inleiding 

Dit reglement is een uitwerking van hetgeen vermeld is in de statuten van de vereniging Coöperatie 

Deltawind U.A, artikel 19 en 19a met betrekking tot de directie. 

  

Artikel 2  Invulling functie directeur 

1. Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang en de vereiste 

kwaliteiten worden beschreven. 

2. Het bestuur overweegt of deskundigen van buiten de coöperatie moeten worden betrokken 

bij de procedure voor de vervulling van de directiefunctie. 

3. Een delegatie van het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directie. Van 

het functioneringsgesprek wordt een verslag gemaakt dat door of namens het bestuur wordt 

gearchiveerd. 

4. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directie sluit aan bij het karakter van de 

coöperatie en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 3  Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken 

1. Bij de directie berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de statuten van de 

vereniging aan hem/haar zijn opgedragen. 

2. De Directie is belast met de voorbereiding van bestuursbesluiten in het algemeen en het 

uitvoeren van besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de 

vereniging. 

3. De directie bereidt voor het jaarlijkse beleidsplan, de daarbij behorende begroting, het 

meerjarenplan en eventuele andere plannen welke door het bestuur worden verlangd. 

4. De directie is bevoegd tot het aannemen en ontslaan van personeel. 

5. Het bestuur delegeert de voorbereiding van bestuursbesluiten over de onderstaande 

onderwerpen alsmede de dagelijkse uitvoering daarvan aan de directie : 

a) De strategie 

b) De financiering van de strategie 

c) De naleving van relevante wet- en regelgeving 

d) De voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door 

middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem 

e) Het jaarplan en bijbehorende begroting 

f) Het jaarverslag en de jaarrekening 

g) Het aangaan of verbreken van duurzame of belangrijke samenwerkingsverbanden. 

h) Rechtshandelingen zoals het aangaan van leningen, het stellen van zekerheden en de 

aan- of verkoop van registergoederen. 

i) Wijzigingen van statuten 

j) De hooflijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid 



 

k) Voordracht voor de aanstelling van de externe accountant aan de algemene 

vergadering  

 

 

Artikel 4   Financiële bevoegdheid 

In aansluiting op het gestelde in de artikel 3 van dit directiestatuut is de directeur: 

1. bevoegd om uitgave te doen binnen de goedgekeurde begroting.  

Hij/zij is niet bevoegd: 

2. Overige financiële handelingen te verrichten en/of overeenkomsten aan te gaan die een bedrag 

van € 5.000,-- te boven gaan. 

3. besluiten te nemen omtrent het vermogensbeheer van de vereniging; 

 

 

Artikel 5 Taakuitvoering 

1. De directeur zorgt ervoor, dat het bestuur tijdig beschikt over alle voor het bestuur relevante 

informatie. De directeur informeert het bestuur over de voortgang. 

2. De directeur heeft de zorg voor de voorbereiding van de leden- en bestuursvergaderingen 

alsmede de uitvoering van de genomen besluiten in deze vergaderingen. 

3. De directeur houdt zich bij de uitvoering en planning van het werk aan de goedgekeurde 

begroting. 

4. De directeur adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd ten aanzien van het te volgen 

beleid dat van belang is voor het realiseren van de doelstelling van de vereniging, te weten 

het bevorderen van het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie 

alsmede energiebesparing door efficiënt gebruik van energie en het op milieuvriendelijke 

wijze produceren van energie. 

5. De directeur voert een gezond financieel beleid met betrekking tot de gehele organisatie en 

in het bijzonder ten aanzien van exploitatie van de windturbines in eigen beheer. Hij/zij zorgt 

jaarlijks voor een sluitende begroting en een daarop afgestemde jaarrekening. Hij/zij 

informeert het bestuur via een meerjarenraming over de lange termijn, waardoor besluiten 

met een lange uitlooptermijn kunnen worden afgedekt. 

6. De directeur zorgt voor een zorgvuldige administratie en beheer, die tegemoetkomt aan de 

eisen van de leden c.q. donateurs, en voldoet aan de vigerende normen in het economisch 

verkeer. 

7. Indien zich tijdens het jaar belangrijke kwesties aandienen, die afwijken van het vigerende 

beleid of de goedgekeurde begroting, stelt de directeur de voorzitter van het bestuur hiervan 

in kennis. 

8. Deze beslist vervolgens na overleg met de directeur of er een aparte bestuursvergadering 

moet worden bijeengeroepen. 

 

Artikel 6 Leidinggeven 

1. De directeur geeft leiding aan de medewerkers en coördineert de uit te voeren taken. 

2. Zij zorgt voor de planning en ziet toe op naleving van de afspraken. 

3. De directeur evalueert of de medewerkers de kwaliteit leveren die de leden en donateurs 

van de vereniging vragen middels jaarlijkse functionerings- / beoordelingsgesprekken. 



 

4. De directeur kan aan hem/haar gemandateerde taken doormandateren aan medewerkers. 

De directeur blijft naar het bestuur verantwoordelijk voor uitvoering en kwaliteit van deze 

taken. 

 

Artikel 7 Relatiebeheer 

1. De directeur voert in het belang van de vereniging zowel intern als extern besprekingen met 

betrokken partijen, waar onder lokale en landelijke overheden, toeleveranciers, leden en 

donateurs. 

 

Artikel 8 Ledenbestand 

1. De directeur draagt zorg voor een goed beheer van het ledenbestand van de vereniging. 

2. Hij/zij streeft naar een gestage groei van het aantal leden en donateurs door middel van een 

doelgerichte inzet van public relations (PR)  op het gebied van ledenwerving en 

naamsbekendheid. 

3. Het behoort tevens tot de taak van de directeur om de omgevingscondities te scheppen voor 

een vraaggericht dienstenaanbod op het gebied van duurzame energie. 

  

Artikel 9 Inkomsten 

1. De directeur moet zorgen voor een gestage inkomstenbron, opdat de dienstverlening naar 

behoefte kan worden gecontinueerd. 

 

Artikel 10 Commissies 

1. De directeur kan commissies, werkgroepen of adviesgroepen instellen om hem bij zijn 

werkzaamheden terzijde te staan. 

2. De commissies, werkgroepen of adviesgroepen zijn verantwoording schuldig aan de 

directeur. 

3. De directeur is naar het bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van commissies, 

werkgroepen en adviesgroepen. 

 

 

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur tijdens haar vergadering op  10 maart 2014 en treedt in 

werking met ingang van 1 april 2014. 

  

 


