
 

 

Voor uitbreiding van het bestuur van Energiecoöperatie ECLoZ | om zoeken wij nieuwe 
bestuursleden (v/m), te weten een algemeen bestuurslid en een bestuurslid voor de functie 
van secretaris. 

ECLoZ | om is het energiecollectief in de gemeente Loon op Zand. Sinds 2014 houden wij ons 
bezig met verduurzaming. Dat doen we door opwekken van energie met zonne- en 
windprojecten als KwatrijnZon, WerftZon, SpinderWind en het in de planning staande 
project Zonnepark Vloeivelden Loon op Zand. De uit onze projecten opgewekte stroom 
wordt geleverd aan om | nieuwe energie, een coöperatie van energiecoöperaties. Daarnaast 
houden we ons bezig met opzetten en uitvoeren van van overheidswege gesubsidieerde 
besparingsprojecten. Onze 12 energiecoaches zijn opgeleid om voornamelijk 
woningbezitters deskundig te adviseren en te ondersteunen bij besparingsmaatregelen aan 
de woning. Dit kan door middel van een keukentafelgesprek of door een bezoek aan het 
wekelijks ECLoZ Energieloket op vrijdagmiddag in Het Klavier. Ook wordt een digitaal 
Energieloket onderhouden. 

ECLoZ is een coöperatieve vereniging met meer dan 300 leden. Het bestuur bestaat 
momenteel uit 7 leden, gestreefd wordt naar een uitbreiding met 2 leden. 

De kandidaten die wij zoeken voor het algemeen bestuurslidmaatschap: 

• beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten 
• zijn teamspelers  
• onderschrijven en dragen bij aan de doelstelling en aard van de coöperatie 
• hebben affiniteit met duurzame ontwikkeling  
• kunnen het beleid van de coöperatie uitdragen  
• kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens 
• wonen in de gemeente Loon op Zand. 

Voor de secretaris (v/m) gelden enkele specifieke functie wensen (zie hierna). 

Wat bieden wij: 

• Een vriendschappelijke en dynamische omgeving met een open cultuur. 
• Interessant en zinvol vrijwilligerswerk. 
• De kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 



• Een platform waar kernkwaliteit of ervaring ingezet wordt die relevant is voor de 
verdere ontwikkeling van ECLoZ. 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in het komen versterken van ons team? Dan kunt u 
voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen via Bert Branderhorst (bb@ecloz.nl) 
of telefonisch via nummer 06-22529567. 

 

De secretaris 

De secretaris vervult binnen het bestuur een belangrijke functie. Meestal is zij of hij het 
geheugen van de organisatie, is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de besluiten en 
zorgt voor een goed informatiesysteem waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, 
verslagen en contacten. Kortom: een ‘spin in het web’.  

De taken van de secretaris bestaan uit: 

• Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders 

• Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht 
moeten worden 

• Zorgen dat bestuursleden, leden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante 
informatie zoals agenda, verslagen en vergaderstukken 

• Managen en beheren van de correspondentie 

• Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden 

• Verslaglegging van vergaderingen 

• Bewaken van proces voor beleidsplan en jaarverslaglegging 

• Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief 

 

De kandidaten die wij zoeken: 

• beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten 
• zijn teamspelers  
• onderschrijven en dragen bij aan de doelstelling en aard van de coöperatie 
• hebben affiniteit met duurzame ontwikkeling  
• kunnen het beleid van de coöperatie uitdragen  
• kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens 
• wonen in de gemeente Loon op Zand 
• beschikken over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
• hebben een dienstverlenende instelling 

• beschikken over organisatievermogen 

• hebben kennis van geautomatiseerde systemen 
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Wat bieden wij: 

• Een vriendschappelijke en dynamische omgeving met een open cultuur. 
• Interessant en zinvol vrijwilligerswerk. 
• De kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 
• Een platform waar kernkwaliteit of ervaring ingezet wordt die relevant is voor de 

verdere ontwikkeling van ECLoZ. 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in het komen versterken van ons team? Dan kunt u 
voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen via Bert Branderhorst (bb@ecloz.nl) 
of telefonisch via nummer 06-22529567. 
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