Werken voor een waterrijke woonomgeving met hart voor de natuur
Profielen Bestuursleden Stichting Water, Wonen en Natuur
Water, Wonen en Natuur (WWN) staat voor het leveren van een actieve bijdrage aan het
waterschapsbestuur in het (gebied van) Waterschap Zuiderzeeland – staat voor droge voeten, gezond
water en genoeg water – door zoveel mogelijk een adequate waterhuishouding te (doen) combineren
met een aantrekkelijke woonomgeving, een rijke natuur en een duurzame economie.
De lijst Water, Wonen en Natuur (WWN) bestaat sinds 2003, sinds 2005 zelfs als de grootste fractie
in de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland.
Water, Wonen en Natuur is een niet politieke, lokaal georiënteerde partij. Regionaal voelen wij ons
ook verwant met en werken we samen met woningbouwcorporaties binnen Flevoland en met natuuren milieuorganisaties zoals Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Flevoland, het IVN
Consulentschap Flevoland, Het Flevo-landschap en de hengelsportverenigingen en -federaties.
Stichting en fractie
Het stichtingsbestuur bestaat uit vier personen waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester,
benoemd voor een periode van 4 jaar. De fractie Water, Wonen en Natuur is met 6 leden
vertegenwoordigd in het waterschapsbestuur van Waterschap Zuiderzeeland.
Beloningsbeleid
De Stichting Water, Wonen en Natuur kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen
vergoeding behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. De Stichting heeft geen
medewerkers in dienst. Vertegenwoordigers in het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland krijgen
een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.
Meer informatie
http://www.waterwonenennatuur.nl
https://www.facebook.com/waterwonenennatuur
contact: info@waterwonenennatuur.nl

Algemeen bestuurslid
Bestuursleden van WWN zijn netwerkgericht, verbinder, hebben visie, zijn besluitvaardig, leergierig,
onderhandelend en politiek gevoelig. Vanzelfsprekend zijn de bestuursleden geïnteresseerd in het
werk van het Waterschap en bereid zich hier actief in te verdiepen.
De bestuursleden onderhouden het contact met voor WWN relevante maatschappelijke organisaties
en aanverwante (politieke) partijen. Zij ondersteunen de fractie waar nodig met als basis het
verkiezingsprogramma. Bestuursleden scouten potentiële vertegenwoordigers en –bestuurders.
Waar mogelijk zijn de bestuursleden aanwezig bij relevante bijeenkomsten van maatschappelijke
organisaties en politieke partijen. Ook kunnen zij zelf themabijeenkomsten organiseren.
Bestuursleden dragen zorg voor de jaarstukken (begroting/werkplan, jaarrekening en jaarverslag).
Het bestuur stelt een programmacommissie samen voor het opstellen van het
verkiezingsprogramma. Tevens wordt de kandidatencommissie door het bestuur vastgesteld.
Voorzitter
De voorzitter is het cement van het bestuur en de verbinder met de relevante achterbannen. Hij/zij
beschikt over een breed maatschappelijk netwerk, met name bij achterbanorganisaties. Hij/zij is bij
voorkeur een stevig bestuurder met een scherp oog voor het bijeen brengen en houden van de
leden, de fractie en de achterbannen. De voorzitter bewaakt de effectiviteit van en samenhang in het
bestuur. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan WWN te geven. Hij/zij stuurt
het bestuur met gevoel voor verhoudingen aan en zorgt voor goede samenwerking met en van de
verschillende actoren.
Secretaris
De secretaris is het ‘procedurele geweten’ en het organisatorische 'manusje-van-alles' van het
bestuur. Hij/zij zorgt ervoor dat de besluitvorming conform statuten van de Stichting verloopt en is
daarvoor het aanspreekpunt voor leden en bestuurders. De secretaris houdt zich voornamelijk bezig
met de organisatie van het bestuur. Hij/zij is de spil voor de interne communicatie. De secretaris stelt
in samenspraak met de voorzitter de agenda van vergaderingen op, verstuurt deze en verzorgt het
verslag van bestuursvergaderingen. De secretaris zorgt voor (digitaal) traceerbare archivering.
Penningmeester
De penningmeester beschikt over doorzettingsvermogen, onkreukbaarheid en onafhankelijkheid.
Hij/zij is bovenal een integer bestuurder. De penningmeester is als bestuurslid verantwoordelijk voor
alle financiën van het bestuur én het verkiezingsfonds. In het bestuur draagt de penningmeester de
verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van het financieel jaarverslag, de begroting,
de afdrachtregelingen en overige financiële voorstellen. Hij/zij is financieel verantwoordelijk voor de
Stichting en alle daarmee samenhangende contacten. De penningmeester bepaalt samen met de
medebestuursleden het financiële beleid en is verantwoordelijk voor het financiële beheer.

