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Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld

SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAAM EILAND 

De Coöperatie Deltawind is opgericht door en voor de bewoners van  Goeree-Overflakkee. 
Ruim dertig jaar zijn wij actief met als doel samen met  bewoners en organisaties het 

eiland te verduurzamen. Daartoe zijn windparken gerealiseerd in eigendom van de lokale 
bevolking. De coöperatie, met ruim 2.400  leden, staat voor de uitdaging om haar activi-
teiten uit te breiden naar brede  verduurzaming van woon- en leefomgeving, waarbij het 

accent zal blijven liggen op energie. 

Voor de dagelijkse bedrijfsvoering beschikt de coöperatie over een bedrijfsbureau 
waarin 10 medewerkers werkzaam zijn. Het bestuur werkt volgens het monistische 

bestuursmodel. De dagelijkse leiding van het bedrijf ligt in handen van 2 uitvoerende 
 bestuursleden. Het niet-uitvoerend bestuur bestaat uit 5 leden, die als taak  hebben de 
belangen van de leden te vertegenwoordigen, beleid en strategie mede te  bepalen en 
toezicht uit te oefenen op de uitvoerende bestuurders.  Ongeveer 8 keer per jaar komt 

het voltallige bestuur hiervoor bij elkaar. Daarnaast vinden minimaal tweemaal per jaar 
ledenvergaderingen plaats waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. 

VANWEGE BESTUURSWISSELING EN -UITBREIDING ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR 

2 NIET-UITVOERENDE BESTUURSLEDEN V/M
VOOR ± 8 UUR PER MAAND

WAT BIEDEN WIJ:  
 • Een actieve, ambitieuze en innovatieve organisatie;
 • Een omgeving van betrokken vrijwilligers, 
  medewerkers en bestuursleden;
 • Betrokkenheid bij ontwikkeling van duurzaam 
  beleid en projecten;
 • Een vergadervergoeding.

WAT WIJ VRAGEN:
 •  Affiniteit met een ledenorganisatie in coöperatief verband, 
  waar ideaal en praktische uitvoering samengaan;
 • Hart voor lokale duurzame ontwikkeling, 
  in woord en daad;
 • Woonachtig op Goeree-Overflakkee;
 •  Deskundigheid op het gebied van communicatie 
  of projectontwikkeling. 
 •  Werk- en denkniveau: HBO /universitair;
 •  Beschikbaarheid van circa 8 uren per maand;
 •  Bestuurlijke ervaring en gevoel voor humor zijn een pré.

PROCEDURE
In februari zullen de eerste gesprekken plaatsvinden. Geschikte kandidaten worden 

voorgedragen aan de ledenvergadering in juni 2021 via een bindende voordracht. 

INFORMATIE
Wanneer je in aanmerking wenst te komen voor een van deze functies, 

stuur dan jouw reactie uiterlijk 15 februari 2021 naar sweep@deltawind.nl. 
Voor informatie kun je contact opnemen met Jan-Maarten van der Steen, 

plaatsvervangend voorzitter, tel. 06 5315 6286 of Monique Sweep, 
uitvoerend bestuurder, tel. 06 2240 6549. 


