
Bestuursleden & diverse hulptroepen 
gezocht voor nieuw op te richten  Voedsel-
Coöperatie  

 

Sinds de oprichting in 2013 heeft Best Duurzaam zich ontwikkeld 
van een kleine groep pioniers naar een breed gedragen organisatie 
in de Gemeente Best. De kernactiviteit van Best Duurzaam was destijds advies rondom 
duurzaam wonen aan inwoners van Best. Dat is nog steeds een belangrijk onderdeel, maar 
inmiddels zijn er verwante  projecten opgestart: energieopwekking, duurzame mobiliteit, 
duurzaam voedsel, een groenere gemeente, lespakketten voor scholen en zo meer.   
2019-2020 is ten behoeve van de lokale opwekking van energie een aparte coöperatie 
opgericht: Best Energie. In navolging hiervan is nu het plan om eveneens een coöperatie op te 
richten t.b.v. lokaal duurzaam voedsel. Voor deze nieuw op te richten coöperatie zoeken we 
bestuursleden.  
  
C oöperatie  Best V oedzaam  (w erktitel)   
Een sociale, lokale keten die ons allen voorziet van gezond en duurzaam eten, die betaalbaar is, 
maar toch een eerlijke prijs biedt aan boeren. En ondertussen versterken we zowel de 
economie als de ecologie van Best en omgeving. Klinkt te mooi om waar te zijn? Best Voedzaam 
denkt dat het kan! Door boeren, consumenten, grotere afnemers en belanghebbenden te 
verbinden en samen de handen ineen te slaan. Zo verbinden we de spelers in de voedselketen 
met elkaar.  
  
Iedereen die onze groeiende beweging wil versterken is van harte welkom! Samen bepalen we 
waar ons eten vandaan komt, beslissen we over prijzen en marges, hoe we omgaan met ons 
boerenland en met de dieren. Hoe we dit willen doen hebben we nader uitgewerkt 
een eerste “Elevator Pitch”.  Ook hebben we een concept ondernemingsplan en een concept 
statuten gemaakt. Deze moeten allemaal nog vervolmaakt worden.  
  
Wil je meedoen? Als afnemer, als producent, als kok, als verantwoordelijke voor een wijk 
ophaallocatie, als gangmaker tijdens lokaal voedsel-evenementen, als hulp in het 
distributiecentrum, etc. Meld je dan aan.   
  
Ook zoeken we voor de coöperatie in oprichting:   
  
B estuursleden   
Om de coöperatie verder gestalte te geven zoeken een aantal bestuursleden. Deze   
bestuursleden voelen zich verbonden met het omschreven profiel van de nog op te richten 
coöperatie. We zoeken vernieuwende denkers die mee durven pionieren in de beginnende 
beweging van korte keten voedselinitiatieven.    
  
D e V oorzitter is  verantw oordeli jk  voor:   

• Vertegenwoordiging van de op te richten coöperatie naar buiten, zoals naar het 
Bestuur van Best Duurzaam, de lokale politiek en andere stakeholders.  
• Goed verloop van de bestuursvergaderingen en ALV’s.  
• Houdt overzicht in/op o.m. doelen, strategieën en implementatie van projecten en 
streeft heldere besluitvorming na.  
 

D e Penningm eester is  verantw oordeli jk  voor:   
• Het financiële beleid van de coöperatie en functioneert als het geweten van de 
financiën binnen de coöperatie.  



• Facturen tijdig uitsturen en betalen, in samenwerking en/of gedelegeerd aan financieel-
administratief vrijwilliger.  
• De jaarbegroting en jaarrekening van de coöperatie.  
• De boekhouding en de belastingaangiften.  
• Beoordeelt de financiële haalbaarheid van investeringsprojecten.  
 

D e Secretaris  is  verantw oordeli jk  voor  
• Het ledenregister in het CRM systeem (Customer relationship management) en is 
eerste aanspreekpunt voor de leden ten aanzien van lidmaatschap en project participaties.  
• Opstellen van notulen incl. acties en besluiten van bestuurs- en algemene 
ledenvergaderingen  
• Het digitale archief incl. contractuele afspraken met derden  
• De AVG wetgeving en het privacyreglement  
 

4 e en 5 e B estuurslid:  vertegenw oordige rs leden afnem ers en leden leveranciers.  
D eze bestuursleden:   

• Hebben een visie over hoe een voedsel coöperatie eruit zou kunnen zien, en hoe onze 
organisatie aantrekkelijk blijft voor een groeiende groep aan afnemers, vrijwilligers en 
leveranciers.  
• Zijn betrokken als leverancier of in een werkgroep van vrijwilligers. Hebben van hieruit 
een visie over hoe onze organisatie zo optimaal mogelijk onze betrokken 
leden kan faciliteren.   
• Communiceren de knelpunten die zij zien of ervaren in de organisatie, richting het 
bestuur.   

  
B elangrijke com petenties bestuursleden  

• Ondernemerschap en veranderbereidheid: bestuurders nemen initiatief, zien kansen 
en benutten deze en spelen flexibel in op nieuwe ontwikkelingen.   
Bestuurders begrijpen dat beweging altijd nodig is, zeker in een groeiende organisatie als 
Best Duurzaam Projecten. Zij zijn daarom steeds bezig om hun eigen praktijk en werkwijze 
ter discussie te stellen en te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de 
organisatie. Samenwerking met Best Duurzaam is van evident belang waarbij zoveel 
mogelijk in gezamenlijkheid tussen beide besturen bekeken wordt welke maatregelen 
noodzakelijk zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen voor Best te behalen.  
• (Financieel) beheren: een goed bestuur heeft zijn zaakjes op orde, zowel financieel als 
inhoudelijk. Op basis van dit goede beheer wordt verantwoording afgelegd aan de ALV.  
• Coöperatieve waarden: bestuurders zijn in staat om de werking van een coöperatie te 
begrijpen en onderschrijven de coöperatieve waarden, onder meer 
verantwoordelijkheidszin, gelijkwaardigheid, solidariteit en openheid.  
• Samenwerken en delegeren: het bestuur weet dat ze het niet alleen hoeft te doen. 
Binnen de organisatie zijn bestuurders actief op zoek naar andere betaalde en onbetaalde 
krachten die vooral uitvoerende werkzaamheden kunnen oppakken.  
• Door transparante besluitvorming laten ze zien dat ze in staat zijn de richting te 
bepalen en het initiatief te nemen.  

  
W ij  bieden  

• Een vrijwilligersfunctie bij een organisatie die zich wil inzetten voor lokale 
duurzame ontwikkeling;  
• Een mooie rol in een groeiende coöperatie die een bijdrage wil leveren aan de 
landbouwtransitie op lokaal niveau;  
• Een leuke functie bij een coöperatie met veel enthousiaste en betrokken leden uit Best.  
• De functies zijn onbezoldigd, onkosten worden in principe vergoed op het moment 
dat een stabiele inkomstenstroom tot stand is gekomen. De penningmeester is nauw 



betrokken bij de dagelijkse gang van zaken met consequenties voor de benodigde 
tijdsbesteding.  

  
Reacties kunnen naar bestuur@bestduurzaam.nl Uiteraard is een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek mogelijk. 
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