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Over HET
HET is de energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie. HET is een initiatief van burgers die zich
inzetten voor versnelling en realisatie van de energietransitie in Hilversum en het Gooi, met nu
bijna 300 leden. HET heeft een coöperatief karakter waar nodig en een zakelijke benadering waar
mogelijk. Centrale thema’s van HET zijn ontwikkeling van:
duurzaam vervoer 1: elektrische deelauto’s in Hilversum
duurzaam vervoer 2: laden op zonnestroom
zakelijke zonprojecten voor bedrijven en VvE’s
duurzame warmte 1: energie besparen
duurzame warmte 2: lokaal duurzame warmte opwekken
Vanuit de coöperatie is een klein bestuur actief, dat zich bezighoudt met het besturen op afstand
van de op- en uitbouw van de organisatie. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau, waar
het gros van de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden liggen.
Vervanging huidige penningmeester
Wegens het vertrek van de huidige bestuurder, die meer dan 3 jaar actief is geweest, zijn we op
zoek naar een enthousiaste opvolger in deze rol. We zoeken een bestuurder met hart voor
verduurzaming, maar die vooral ook op financieel, zakelijk en praktisch vlak actief wil zijn in de
aansturing van onze coöperatie.
Profiel
Taken: De penningmeester is in het bestuur de eerstverantwoordelijke voor het financiële reilen en
zeilen van de coöperatie, en houdt in hoofdlijn toezicht op inkomsten, uitgaven en de cashflow
positie. De penningmeester stuurt ook het proces van BTW-aangiftes en jaarverslaglegging aan.
Er is nauwe samenwerking met de financiële administratie; alle uitvoerende administratievoering
wordt door de administratie uitgevoerd.
Gevraagd wordt:
affiniteit en ervaring met besturen;
affiniteit met cq ervaring in de duurzame energiewereld;
wonend in (de omgeving van) Hilversum;
bij voorkeur een financieel achtergrond;
affiniteit met cijfers en opstellen van financiële overzichten;
kunnen aansturen van de financiële administratie
teamspeler, in een coöperatief bestuur kunnen en willen opereren;
Het bestuur vergadert 1 x per maand, op met elkaar af te stemmen tijden/locaties. Tussentijds
wordt verwacht dat lopende stukken en dossiers worden bijgehouden of voorbereid voor
bespreking. Het penningmeesterschap vergt naar schatting een tijdsbeslag van 2-4 uur per week,
maar soms intensiever als er concrete activiteiten moeten worden ontwikkeld.
Geboden wordt:
een plezierig en gedreven bestuursteam;
een vrijwilligersvergoeding (afhankelijk van de financiële jaarresultaten)
toegang tot vele lokale contacten en relaties;
een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor een van de meest wezenlijke
uitdagingen van onze tijd, de aanstormende energietransitie.
Interesse? Neem contact op met:
Jos Snels, voorzitter bestuur, 06-37473506 of jos.snels@hetcooperatie.nl ;
Jeroen Pool, bureau-coördinator: 06-10934530 of jeroen.pool@hetcooperatie.nl
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