VACATURES RAAD VAN TOEZICHT
De Cooperatie Laatste Wil (CLW) is een coöperatieve vereniging die voor haar leden
wil bewerkstelligen dat het eigen levenseinde mag en kan worden geregisseerd, met
een humaan werkend laatstewilmiddel dat op een legale manier is verkregen, zonder
toetsing vooraf door een arts, begeleider of consulent. De vereniging heeft 23.000
leden die het doel actief steunen.
De CLW heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit minimaal drie leden. De
RvT heeft tot taak de doelstellingen te bewaken en toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee
verbonden onderneming. Daarnaast houden de leden toezicht op het Steunfonds
Laatste Wil.
Vanwege het verlopen van de zittingstermijn van twee huidige leden, zoekt de CLW
twee leden van de Raad van Toezicht
Van de leden van de RvT wordt gevergd dat zij een grote affiniteit hebben met en
positief staan tegenover de doelstellingen van de Coöperatie. Voorts wordt kennis en
ervaring gevraagd ten aanzien van meerdere van ondergenoemde gebieden:
▪ Juridische kennis op de terreinen waarop de Coöperatie haar activiteiten richt.
▪ Voldoende financiële kennis om te kunnen beoordelen of de (financiële) middelen
van de Coöperatie toereikend zijn voor de realisering van de doelstellingen van de
Coöperatie.
▪ Communicatie en publiciteit.
▪ Wet- en regelgeving ten aanzien van het verstrekken van geneesmiddelen.
▪ Wet- en regelgeving ten aanzien van chemische middelen.
▪ Ervaring met het houden van toezicht op verenigingen en/of ondernemingen.
▪ Bekend zijn met organisaties die actief zijn op gelijksoortige en/of aanverwante
werkterreinen.
▪ Bekend zijn met organisaties die belangrijk kunnen zijn voor het realiseren van de
doelstellingen van de Coöperatie.
Benoeming als lid van de RvT vindt plaats na een of meer selectiegesprekken met een
delegatie van het bestuur en de RvT en vervolgens op voordracht van de RvT. Nieuwe
leden van de RvT worden benoemd door de ledenvergadering op 16 mei 2020. De
zittingstermijn is drie jaar. Een lid kan daarna nog eenmaal worden herbenoemd.
De tijdsbesteding is 2 á 3 vergaderingen per jaar en enig telefonisch overleg.
Reiskosten worden desgewenst vergoed.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u een informatieset ontvangen.
Stuurt u dan een e-mail naar bestuur@laatstewil.nu. Indien u een toelichting op de
functie wilt, kunt u telefonisch contact opnemen met Jos van Wijk, voorzitter van het
bestuur, op telefoonnummer 06-53 36 94 64.
Indien u wilt solliciteren op deze functie, verzoeken wij u uiterlijk op 21 oktober 2019
een e-mail te sturen met uw motivatie en een CV naar bestuur@laatstewil.nu.

