BENG! is de energiecoöperatie van en voor inwoners van gemeente De Bilt.
Met informatie, advies en diverse projecten zetten we ons in voor een energieneutrale gemeente.
Dat betekent optimale energiebesparing en (veel) meer lokale opwek van duurzame energie.
Ons bestuur en de actieve ledenkring bestaan uit gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. BENG!
heeft ongeveer 400 particulier en bedrijfsleden.

We zoeken een

Bestuurslid Opwekking duurzame energie
Samen met de vijf huidige bestuursleden geef je richting aan de ontwikkeling en uitvoering van het
meerjarenbeleid van BENG! Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het initiëren, voorbereiden en het
samen met anderen realiseren van diverse vormen van lokale opwek van duurzame energie.
Je werkt daarbij samen met onze energieambassadeurs, met dak- en grondeigenaren, de gemeente,
woningeigenaren en nog veel meer stakeholders in onze gemeente. Je bent zelf ook energiek, krijgt
particuliere woningbezitters mee en geeft sturing aan processen. Je richt je specifiek op zon-op-dak
projecten en/of initiatieven voor het (collectief) duurzaam verwarmen van woningen. Om een
volwaardige gesprekspartner te zijn vergroten wij onze professionaliteit zo nodig met externe kennis,
kapitaal en ondersteuning.
Wat bieden we?





de mogelijkheid concreet bij te dragen aan de energietransitie in De Bilt
een zelfstandige en uitdagende bestuursfunctie binnen een gedreven bestuur
samenwerking met enthousiaste (vrijwillige) medewerkers
ruimte om binnen financiële kaders werkzaamheden uit te besteden.

Wat vragen we?







je
je
je
je
je
je

draagt de energietransitie een warm hart toe en hebt de drive deze te helpen realiseren
bent een netwerker en wil dat netwerk voor BENG! inzetten
beschikt over relevante kennis en ervaring op het gebied van lokaal duurzaam opwekken
hebt bestuurlijke ervaring en communicatieve kwaliteiten
kan tijd beschikbaar maken (gemiddeld 6 uur per week, soms ook overdag)
woont in of vlakbij de gemeente De Bilt.

Heb je interesse in deze onbezoldigde bestuursfunctie en voldoe je aan het profiel (of ben je in staat
je snel in te werken)? Dan zien wij heel graag je reactie tegemoet. Mail zo spoedig mogelijk een korte
motivatie en cv naar Nicole van Overbeek (voorzitter), nicole@beng2030.nl, of mail of bel haar voor
meer informatie, 06-11537167.

