
Vacatures Coöperatie Opgewekt Houten (vrijwilligerswerk)  
 
Over onze coöperatie  
De Coöperatie Opgewekt Houten (COH) is van en voor de inwoners van Houten. Wij hebben als doel 
duurzame energie op te wekken op Houtense bodem. Onze leden financieren de realisatie van 
energie-projecten. Daarmee houden we als Houtense coöperatie de zeggenschap over de inrichting, 
de realisatie en de exploitatie van onze projecten. Onze leden krijgen een redelijk rendement over 
hun investering. Winsten van de coöperatie zelf worden gebruikt om nieuwe projecten voor te 
bereiden.  
We richten ons in eerste instantie op grote daken, vooral van bedrijven. Daarvan hebben we er al 3 
gerealiseerd. Er staan er nog een aantal op stapel. We richten ons ook op zonnevelden. De komende 
maanden verwachten we daarin veel ontwikkeling.  
Participatie van Houtense coöperaties is een belangrijke gemeentelijke voorwaarde voor de realisatie 
van die zonnevelden. Wij werken hierbij nauw samen met de Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE) in 
Schalkwijk.  
We hebben een bestuur en twee werkgroepen: Projecten en Communicatie & Ledenwerving. We 
hebben bijna 300 leden. De organisatie wordt bemenst door vrijwilligers. We krijgen het steeds 
drukker omdat we veel projecten voorbereiden, en groeien. Daarom hebben we dringend extra 
mensen nodig.  
 
Onze vacatures  
We zoeken gedreven en betrokken Houtenaren. Daarbij zijn er de volgende vacatures. Voor alle 
vacatures geldt uiteraard dat kandidaten gedreven worden door de goede zaak van een duurzaam 
Houten. Maar meer specifiek zoeken wij:  
 
Een bestuurssecretaris  
Onze gedroomde bestuurssecretaris vindt het heerlijk als een organisatie op rolletjes loopt en zij/hij 
geheel daarover in control is. De secretaris bereidt de bestuurs- en ledenvergaderingen voor en stelt 
in samenspraak met de andere bestuursleden de agenda’s op en verzamelt de stukken hiervoor. Ook 
draagt de secretaris zorg voor de notulen en voor de besluiten- en actielijsten. Hij/zij beheert het 
archief. Het zijn ongeveer 20 vergaderingen/bijeenkomsten per jaar.  
 
Een bestuurslid  
Ons gedroomde nieuwe bestuurslid vindt het inspirerend een organisatie mee dóór te ontwikkelen 
tot een volwassen kleinbedrijf. Niets is fijner dan ondernemend en initiërend actief te zijn. Het zou 
mooi zijn als dit bestuurslid vooral zaken als organisatie-ontwikkeling en marketing uitdagend vindt, 
of een juridische achtergrond heeft. Daarmee is hij/zij qua kennis en kunde een welkome aanvulling 
op de overige 4 bestuursleden. Maar laat je niet weerhouden om te reageren als je ook andere 
bestuurlijke kwaliteiten hebt. Het bestuur komt 2 x per maand bijeen.   
 
Leden werkgroep projecten  
Onze gedroomde lid van de werkgroep projecten vindt niets mooiers dan werken met een duidelijk 
projectdoel, tijdsframe en budget. En vindt het heerlijk zich te verdiepen in de technische ins en outs 
van het aanleggen en onderhouden van zonnepanelen. Hij/zij trekt zelf projecten en/of stuurt 
externe leveranciers en projectleiders aan. De werkgroep projecten komt 1x per maand bijeen.  
 
Lid werkgroep communicatie & ledenwerving  
Onze gedroomde lid communicatie & ledenwerving wordt gedreven door de wil onze coöperatie te 
verankeren in de Houtense samenleving. Dat is immers het bestaansrecht van COH. Niets is mooier 
dan verrassende en creatieve wegen te vinden om dit te doen. Zij/hij is een expert op gebied van 
sociale media en weet COH daarmee uitstekend onder de aandacht van onze Houtenaren te 



brengen. Haar/zijn drijfveer is dat alle Houtenaren COH kennen en bij voorkeur ook lid zijn. Ook is 
haar/zijn drijfveer onze bestaande leden te blijven binden en boeien. 
 
En wat bieden we dan?  
Je wordt actief lid samen met andere geïnspireerde en gemotiveerde mensen, met eén 
gemeenschappelijk doel: een duurzaam Houten en een duurzamere wereld voor onze kinderen en 
kleinkinderen. Daarbij hoort óók de gezelligheid, humor en saamhorigheid, en het vieren van 
successen.  
Financieel bieden wij feitelijk vooralsnog niets; wij allen zijn vrijwilliger zonder vergoeding. Gedreven 
door de goede zaak, maar uiteraard ook omdat we het werk leuk vinden. We maken een 
uitzondering voor de bestuurssecretaris. Die bieden wij een vrijwilligersbijdrage van € 1.500. En wat 
rest is eeuwige Houtense roem.....  
 
Vragen of aanmelding…  
Wil je meer weten over de vacatures, stuur dan een mailtje naar info@opgewekthouten.nl met je 
naam en telefoonnummer, en in welke vacature je geïnteresseerd bent. Je wordt dan teruggebeld 
door de persoon die daar het meest over kan vertellen. 


