september 2022

Profiel, taken en bevoegdheden van de voorzitter van het bestuur van HeemSteeds Duurzamer
De voorzitter:
Specifiek profiel
• is in staat om een democratisch functionerende coöperatie met vrijwilligers te besturen;
• is betrokken bij het thema duurzame ontwikkeling in brede zin en de drijvende kracht achter
de verdere ontwikkeling van de visie;
• beschikt over een netwerk van relevante spelers waaronder lokale en regionale politiek of kan
een dergelijk netwerk ontwikkelen;
• verbindt en motiveert mensen, heeft speciale aandacht en gevoel voor een vrijwilligers
organisatie.
Naast de taken genoemd in Artikel 11 en Artikel 12 van de Statuten heeft de voorzitter de
volgende taken:
Specifieke taken en bevoegdheden
• geeft leiding aan het bestuur;
• vertegenwoordigt tezamen met de secretaris de coöperatie naar buiten toe;
• overlegt tezamen met één of meer leden van het bestuur met officiële instanties;
• stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
• leidt de ledenvergaderingen, de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
• is gericht op vorming van heldere en gedragen besluiten;
• ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten
en dit huishoudelijk reglement;
• draagt de visie van de coöperatie intern en extern uit, toetst deze regelmatig bij de leden en
actualiseert deze indien nodig;
• stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het concept-beleidsplan op en
herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering;
• draagt zorg voor een financieel gezonde organisatie;
• tekent tezamen met de secretaris nieuwe overeenkomsten en verplichtingen.
• ziet er op toe dat bestuursleden, vrijwilligers en zzp’ers hun taken naar behoren vervullen en
spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt;
• voert de regie over de algehele coördinatie en voortgang van activiteiten.
Tijdsbesteding (indicatie)
Gemiddeld 4 uur per week.
Procedure
• Kandidaten kunnen hun interesse vóór zondag 9 oktober a.s. kenbaar maken dmv een mail
met korte motivatie en CV aan info@heemsteedsduurzamer.nl. Meer informatie via Rocus
Brasz (bestuurslid), 06-53735100 of Marije Dalm (coördinator) 06-14421909.
• Kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 11 en donderdag 13 oktober.
• Het bestuur draagt een kandidaat voor tijdens de ALV op 31 oktober.
• Bij een meerderheid van stemmen is het voorstel aangenomen en zal de nieuwe voorzitter
per direct benoemd worden.
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