BESTUURSLEDEN GEZOCHT | STICHTING WINDFONDSEN DRONTEN i.o.

Stichting Windfondsen Dronten
Vorig jaar maakten inwoners met
ondersteuning van de gemeente een
plan. Daarin is beschreven hoe het geld
uit de fondsen beheerd zal worden en
waaraan het mag worden besteed. De
fondsen van beide windparken worden
samen ondergebracht in één stichting: de
Stichting Windfondsen Dronten. Elke kern
kan rekenen op een vooraf vastgesteld
percentage van de fondsen.
Inrichting
De stichting wordt in de loop van 2022
opgericht en zal bestuurd worden door
inwoners uit de gemeente Dronten. Het
bestuur wordt verantwoordelijk voor het
beheer en de verdeling van de gelden. De
voorzitter van het bestuur zal extern zijn,
d.w.z. dat zij of hij buiten de gemeente
Dronten moet wonen.

Wij zoeken bestuursleden die:
• Wonen in de gemeente Dronten
• Het leuk vinden om een belangrijke
bijdrage te leveren aan hun dorp en/of
de brede samenleving van de gemeente
Dronten
• Onafhankelijk en onpartijdig
initiatieven voor projecten kunnen
beoordelen
• Over grenzen heen kunnen kijken en
samenwerking tussen de dorpen willen
benutten
• Graag werken in een team
• Zich committeren aan het door inwoners
opgestelde plan
• Affiniteit hebben met de
bestedingsdoelen van de fondsen:
klimaatdoelstellingen/ energietransitie
en het verbeteren van de leefbaarheid en
het landschap
• Bestuurlijke ervaring is geen eis.
Motivatie en een frisse blik wel.
• We roepen jonge mensen nadrukkelijk
op om ook te reageren

Het bestuur is verantwoordelijk voor
• financiën (opstellen jaarplan en begroting,
beheer, uitbetalen, registreren, controleren,
etc.)
• beoordeling van de aanvragen en het
nemen van besluiten over het toekennen
van de gelden
• afstemming met de adviesraden
• aanstellen en aansturen van een
uitvoerend medewerker
• jaarlijkse evaluatie
• het bestuur legt verantwoording af aan
de Raad van Toezicht
Diversiteit
We streven naar een bestuur dat is
samengesteld uit inwoners uit elke
dorpskern en Ketelhaven. Daarnaast
streven we naar diversiteit voor wat
betreft leeftijd, gender en achtergrond.

Meer informatie en reageren
Solliciteren? We horen graag van je! Check voor meer informatie de qr-code of kijk op
www.dronten.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-verbouwen/duurzaam-dronten/gebiedsgebonden-bijdrage.

Tijdsbesteding en vergoeding
De tijdsbesteding is naar verwachting
1 á 2 dagen per maand. De benoeming is
voor een periode van vier jaar met optie
op verlenging van eenzelfde termijn. De
Stichting stelt een jaarlijkse vergoeding
beschikbaar, passend bij een Stichting die
het algemeen nut dient.

VACATURE

VACATURE

In de gemeente Dronten komen twee nieuwe windparken, Windplan Groen en Windplan Blauw. Elk jaar storten beide windparken
een deel van de opbrengsten in een fonds. Het geld is bedoeld voor projecten die de samenleving versterken.

