Stichting Energie Actief Soest zoekt nieuwe bestuursleden
Vanwege intensivering van de activiteiten is uitbreiding van het bestuur van de Stichting
Energie Actief Soest (EAS) urgent. Heb je een brede maatschappelijke interesse en wordt je
geïnspireerd door het EAS-doel om inwoners van de gemeente Soest mee te laten doen
met de energietransitie? Dan nodigen we je uit om op deze oproep te reageren!
Wat is Energie Actief Soest?
Energie Actief Soest is een initiatief van inwoners van Soest die op vrijwillige basis alle
inwoners van Soest willen helpen om energie te besparen, hun woning energiezuinig te
maken en het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Op die manier werken wij mee
aan het bereiken van het doel van Soest om net als landelijk 49% CO2-reductie te realiseren
in 2030 en nagenoeg CO2-neutraal te zijn in in 2050. In 2020 is het aantal actieve vrijwilligers
gegroeid tot meer dan 50 inclusief 14 energiecoaches. EAS is momenteel de belangrijkste
vertegenwoordiger van inwoners van Soest bij de planning en uitvoering van de
energietransitie door de gemeente Soest. De EAS activiteiten zijn georganiseerd in
werkgroepen, waarover meer details kunnen worden gevonden op
https://www.energieactiefsoest.nl/energie-actief-soest/ .
Wat doet het bestuur?
Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming rond de organisatie en financiering
van de EAS-activiteiten, zoals het opstellen van jaarplannen met bijbehorende begroting en
het bewaken van de voortgang van de uitvoering van deze plannen. We vergaderen over het
algemeen maandelijks, in een constructieve en collegiale setting. We verrichten ons
bestuurswerk onbezoldigd, waarbij het realistisch is te rekenen op een tijdsbesteding van
gemiddeld 1,5 dag per maand.
Wie moet reageren?
Technische kennis op energiegebied kan relevant zijn, maar om de diversiteit en slagkracht
van het bestuur te versterken nodigen we juist ook mensen uit met interesse voor en
expertise in de sociale, financiële en communicatieve aspecten van de energietransitie voor
verschillende bevolkingsgroepen. Nuttige eigenschappen voor het bestuur zijn verder het
vermogen om te luisteren, maar ook om besluiten te nemen in coöperatieve sfeer, en
creativiteit om nieuwe activiteiten te initiëren.
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