
 
 
STICHTING ROOFTOP REVOLUTION 
Rooftop Revolution is een landelijk opererende stichting die natuurgebieden terug in de stad 
brengt op het grootste braakliggende terrein: de daken. Het werk dat Rooftop Revolution doet, is 
urgent. Er resten nog 100 maanden om de doelstellingen uit het Parijsakkoord te halen. Het 
verdubbelen van natuur en het daarbij maximaal benutten van het daklandschap speelt hierin 
een cruciale rol. Rooftop Revolution wil daarin een belangrijke rol spelen. Concreet doet zij dit nu 
door eigenaren en buurten te adviseren hoe zij hun daken kunnen verduurzamen, overheden te 
ondersteunen bij het opschalen van hun klimaatambitie, maar ook door “daklozen” te helpen 
hun directe dakomgeving te vergroenen. 
 
Stichting Rooftop Revolution zoekt een: 
 

Penningmeester & Bestuurslid  
 
Het bestuur staat de directeur met raad terzijde en houdt toezicht op het beleid van de directeur 
en op de algemene gang van zaken van stichting Rooftop Revolution. Het bestuur bestaat 
momenteel uit vier personen. Rooftop Revolution is op zoek naar een penningmeester, die dit jaar 
kan beginnen.  
 
Het bestuur heeft een sterke betrokkenheid bij Rooftop Revolution en een actieve opstelling, het 
bewaakt de missie van Rooftop Revolution. De agenda van het bestuur wordt in gezamenlijkheid 
met de directeur bepaald. Aan de hand van kennis, ervaring, contacten en optreden draagt het 
bestuur bij aan stichting Rooftop Revolution. 
 
Het bestuur als geheel moet beschikken over:  

- Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring dan wel inzichten 
- Deskundigheid m.b.t. duurzaamheid en een groene leefomgeving  
- Financiële en bedrijfseconomische deskundigheid 
- Zicht op voor stichting Rooftop Revolution relevante beleidsterreinen, 

marktomstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen 
- Deskundigheid m.b.t. innovatie, informatietechnologie en duurzaamheid 
- Deskundigheid m.b.t. juridische zaken, personeel en organisatie 
- Ervaring met marketing & klantgerichte organisaties 
- Een netwerk t.b.v. fondsenwerving en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden 

 
Daarnaast wordt van ieder van de bestuursleden de volgende kwaliteiten gevraagd: 

Penningmeester & Bestuurslid – ROOFTOP REVOLUTION 
 



- Proactief, besluitvaardig en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten 
- Is gericht op collegialiteit en complementariteit 
- Onafhankelijk en integer 
- Strategisch denkniveau, fungeert als klankbord voor de directeur 
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
- Voldoende beschikbaar 

 
Profiel penningmeester 

- Inzicht in financiële processen, begrotingen en jaarrekeningen 
- In samenwerking met de directeur zorg dragen voor de financiële verantwoording van 

stichting Rooftop Revolution 
- De penningmeester adviseert de directeur bij het opstellen van de jaarbegroting.  

 
Het bestuur streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling. 
Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar. De functie is onbezoldigd.  
 
Bij interesse of voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Henk Tigelaar, directeur, via 
janhenk@rooftoprevolution.nl of 06-19 90 66 66. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

  


