De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, is de onderzoeksinstelling
voor de akkerbouw op de Noordelijke klei.
SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral
gericht op praktijkonderzoek op het gebied van (poot)aardappelen, uien en suikerbieten. Op deze
proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats. Proefboerderij Ebelsheerd te
Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. Het praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen,
koolzaad, uien en suikerbieten. Sinds 2017 ligt er op Ebelsheerd ook een biologische demo van 25
ha. SPNA kenmerkt zich door de informele cultuur waar de verantwoordelijkheid laag in de
organisatie ligt. Het bestuur van SPNA bestaat op dit moment uit 7 leden: 5 leden zijn toezicht
houder en 2 leden zijn uitvoerend. De zittingstermijn is 5 jaar met mogelijkheid tot verlening.
SPNA zoekt een man/vrouw voor de functie van:

Toezichthoudend bestuurslid met portefeuille financiën
Toezichthoudend bestuur
Het toezichthoudend deel van het bestuur heeft de volgende taken:
-

De vaststelling van het strategisch beleid
Het goedkeuren van belangrijke investeringen c.q. desinvesteringen
Het goedkeuren van jaarplannen
Het zijn van een reflecterende “klankbordfunctie” door inbreng van kennis, ervaring,
deskundigheid en externe netwerken
De bewaking van de doelstellingen
De bewaking van de continuïteit
Het toezicht houden op het functioneren van de uitvoerende bestuurders
De bewaking dat er wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving
Werkgever uitvoerend bestuur
Risicobeheersing en de naleving van wet- en regelgeving
Het bewaken van het (lange termijn) resultaat

Profiel leden toezichthoudend Bestuur SPNA
1) Leeftijdsindicatie
Gestreefd wordt naar een spreiding in leeftijd.
2) Werk- en denkniveau
MBO/HBO / Academisch niveau.
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3) Vereiste kennis, ervaring en vaardigheden












Binding met de missie, normen & waarden en ambities van SPNA
Heeft financiële deskundigheid
Onafhankelijk (vrij van last en ruggenspraak)
Integere instelling
Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
Affiniteit met de verschillende belangenorganisaties en bedrijfsleven
Beschikken over een relevant netwerk en de bereidheid tot inzet van dit netwerk
De bestuurder heeft oog voor het geheel, zonder daarbij de details over het hoofd te zien
Het kunnen interpreteren en beoordelen van begrotingen, managementinformatie,
tussentijdse rapportages, (des) investeringsvoorstellen en jaarverslagen inclusief de
managementletters van de accountant
Het kunnen aangeven welke informatie gewenst/noodzakelijk is om de toezichthoudende,
beleidsbepalende en adviserende taak verantwoord te kunnen uitoefenen.
Het kunnen beoordelen van het functioneren van de organisatie/aansturing

De gevraagde tijdsinspanning is ca. 10 dagdelenper jaar. Voor deze functie is een passende vergoeding
van kracht.
Belangstelling voor de functie? Dan kunt u dat kenbaar maken door uw sollicitatie met motivatie en
cv tot 15 oktober 2018 te sturen naar: SPNA, Hooge Zuidwal 1, 9853TJ Munnekezijl of via de mail
info@spna.nl o.v.v. vacature bestuur. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de
voorzitter, mevrouw Aaltje Rispens, telefoon 06 13222534
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