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Stichting Energie Actief Soest zoekt een nieuwe bestuurder  
 
Conform het rotatieplan legt de huidige voorzitter op korte termijn zijn functie neer. Mede vanwege 
de toegenomen belangstelling voor de diensten die de stichting verzorgt en een verdere uitbreiding 
van de activiteiten zoeken we een nieuwe voorzitter. 
 
Wat doet Energie Actief Soest (EAS)? 
 
Stichting Energie Actief Soest is een bewonersinitiatief van inwoners van Soest en Soesterberg. Als 
vrijwilligers zetten we ons in inwoners van onze gemeente te informeren over en aan te zetten tot 
energiebesparing enerzijds en duurzame opwekking anderzijds. 
 
Het bestuur bestaat uit 5 leden en wordt ondersteund door een projectsecretaris. EAS heeft op dit 
moment een groep van circa 40 enthousiaste vrijwilligers die veelal in werkgroepen bijdragen  aan de 
activiteiten van EAS. Activiteiten zoals adviesgesprekken door energiecoaches, warmtescans, 
voorlichtingssessie voor lagere scholen en de informatievoorziening naar 1.000 nieuwsbrief 
abonnees.  
 
Het bestuur komt maandelijks bijeen en 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. 
Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de gemeente, onze belangrijkste subsidieverlener. We 
verrichten ons bestuurswerk onbezoldigd, waarbij het realistisch is te rekenen op een tijdsbesteding 
van gemiddeld 2 dagen per maand.  
 
Wie moet reageren? 
  
Herken je jezelf in de doelstelling van EAS, ben je onafhankelijk en wil je actief bijdragen aan de 
energietransitie binnen onze gemeente, dan nodigen we je van harte uit te reageren. Het EAS 
bestuur streeft ernaar een goede afspiegeling te zijn van de Soester samenleving te zijn en hecht aan 
een collegiale constructieve manier van werken. 
 
Wil je meer informatie over de bestuursrol, email met Menno Westveld: 
menno.westveld@energieactiefsoest.nl of bel: 06 533 78 072 . 
Wil je reageren stuur dan je cv en een korte motivatie per mail naar info@energieactiefsoest.nl  
  


