Taakomschrijving bestuursleden Stichting Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden
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•
•
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Kerntaken stichting
Besteding van gelden uit het omgevingsfonds1 van Windpark De Rietvelden binnen het vastgestelde
gebied van 1775 meter rondom de windmolens conform de vooraf bepaalde doelen van het fonds:
a. de bevordering van verduurzaming, groen, leefbaarheid en sociale aspecten die bijdragen aan een
betere buurt of wijk in de omgeving Windpark De Rietvelden;
b. het beperken van mogelijke negatieve effecten van het Windpark De Rietvelden op haar
omgeving;
c. het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven die hetgeen onder a. of b. genoemd
ondersteunen of bevorderen;
en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Uit te voeren werkzaamheden2
•
•
•
•
•
•

De organisatie van de werving van initiatieven die een aanvraag doen voor een bijdrage uit
het fonds, inclusief genereren van publiciteit hiervoor (eens per jaar een wervingsronde).
Selecteren van initiatieven die toekenning krijgen uit het fonds (eens per jaar een
toekenningsronde).
Afspraken maken met initiatieven over het doel en de termijn van besteding van de
fondsbijdrage en bewaken van deze afspraken.
Bestuursvergaderingen (naar verwachting eens per kwartaal).
Verzorgen of laten verzorgen van de administratie van de stichting, en het opstellen van
jaarverslag.
Verantwoording naar WP De Rietvelden B.V. en Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen
West (exploitanten van het windpark die het fonds jaarlijks vullen) middels een jaarverslag.

Benodigde tijdsinzet bestuur
•

•
•
•
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Enkele pieken per jaar qua inzet:
- Wervingscampagne
- Toekenningsronde
- Opstellen jaarverslag
In de tussenliggende maanden weinig tot geen werkzaamheden.
Globale inschatting in drukke periode: een 2 tot 4 uur per week voor een periode van een
maand.
Ter illustratie: Pure Energie heeft een soortgelijk fonds (https://pure-energie.nl/fonds/). De
collega die dit fonds coördineert, geeft het volgende aan qua uren per kwartaal:
- 2 uur archiveren en reageren op initiatieven (op basis van ca 10-15 projecten per kwartaal)
- 1 uur voorbereiden agenda/opsturen naar bestuursleden

https://windparkderietvelden.nl/omgevingsfonds/
Nader omschreven in statuten, reglement en overeenkomst van stichting Omgevingsfonds De Rietvelden

- 1 uur financieel overzicht bijwerken
- 1 - 2 uur voorbereiden vergadering adhv ingediende projecten
- 2 uur vergadering
- 1 uur notulen bijwerken/opsturen
- 1 uur uitsturen beslissingen tav de projecten
- 1 uur afwerken afrekeningen van afgesloten projecten (uit voorgaande jaren).
Dus totaal circa 10 uur.
Voor de bestuursleden van het Pure Energie Fonds is het circa 2 uur voorbereidingstijd en 2
uur vergadertijd.
Dat is exclusief eventueel ‘werven’ van projecten/communicatie en dergelijke.
Omvang Omgevingsfonds
•
•
•

Jaarlijkse dotatie van € 0,50 per opgewekte MWh stroom voor de vier windmolens van
Windpark De Rietvelden.
Op basis van geschatte jaaropbrengst komt dat neer op € 18.000 - € 20.000 per jaar.
Initiatieven in de directe omgeving van het windpark die voldoen aan de bovenstaande
criteria kunnen jaarlijkse een bijdrage aanvragen uit het fonds ter hoogte van maximaal €
5.000.

Budget voor stichtingsbestuur
•
•

Bestuurswerk is onbezoldigd.
1000 euro per jaar voor interne kosten van de stichting (afkomstig uit het omgevingsfonds).

Ondersteuning voor stichtingsbestuur
•

Uit artikel 9 van de overeenkomst tussen de stichting en WP De Rietvelden B.V. en
Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A.:
De bestuurders van de Stichting werken onbezoldigd. Wel is er budget voor de operationele
kosten van de Stichting, zoals het organiseren van een wervingsprocedure en communicatie
door de Stichting. De Stichting en Pure Energie en BWW spreken hierbij af dat voor de
operationele kosten van de stichting jaarlijks maximaal 1.000 euro per jaar beschikbaar is.
Deze maximaal 1.000 euro per jaar worden gedekt uit de afdracht van 0,50 euro per MWh die
Pure Energie en BWW doen aan de stichting. In het jaarverslag doet de Stichting ook verslag
van deze operationele kosten.
Het uitgangspunt is dat de Stichting zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk haar taken
uitvoert. Indien de Stichting dit nodig acht, zijn Pure Energie en BWW op afroep beschikbaar
voor advies aan en als klankbord voor de Stichting en voor eventuele ondersteuning op
communicatief gebied. Maar het uitgangspunt is dat dit incidenteel gebeurt, omdat de
Stichting wordt geacht haar taken zelfstandig te kunnen uitvoeren.

•

Verder kan de stichting een beroep doen op de website van het windpark
(www.windparkderietvelden.nl), zie ook artikel 6 van het reglement van het fonds. Dit geldt
ook voor de nieuwsbrief van het windpark.

