Gezocht: financieel en juridisch
advies!
Help WISE op weg
Wie zoeken wij?
WISE is op zoek naar een jurist of fiscalist met kennis van stichtingsrecht, die ons wil
helpen met de opzet van een nieuwe stichting of vereniging en het in kaart brengen van
de bijbehorende juridische, fiscale en organisatorische implicaties. Het betreft een
eenmalige, vrijwillige adviesklus met een tijdsbesteding van max 12 uur, verdeeld over
de komende drie maanden.
Waar gaat het over?
In 2018 is WISE de campagne Carbonkiller begonnen. Via Carbonkiller kan iedere burger
CO2-rechten kopen, die vervolgens worden vernietigd. Zo kun je als individu de
uitstootruimte voor de megavervuilers verkleinen, die zo gedwongen worden om te
innoveren en meer moeten gaan betalen voor hun vervuiling. Met bijna 4600 carbonkillers
hebben we tot nog toe 17945 CO2-rechten vernietigd. Door beleidsmatige veranderingen en
een stijgende CO2 prijs is nu ook Carbonkiller aan modernisering toe.
Nog effectiever CO2-uitstoot vermijden
Heb jij kennis van zaken en vind je het leuk om ons op weg te helpen? We overwegen
om voor de Carbonkiller campagne een aparte stichting of vereniging op te zetten,
zodat we de vernietiging van CO2 rechten nog effectiever kunnen inzetten. We zoeken
iemand die ons in de verkennende fase kan adviseren hoe we dit fiscaal en juridisch het
beste kunnen inrichten.
Wie is WISE?
WISE (World Information Service on Energy) is een milieuorganisatie die
gespecialiseerd is in energievraagstukken. WISE voert campagne vóór 100%
hernieuwbare energie, wereldwijd, voor nu en voor later. Dat kan, maar de tijd dringt.
WISE kiest daarom voor de opgestroopte mouwen. Wij informeren, publiceren,
organiseren en activeren. We hebben verschillende campagnes, altijd met een duidelijk
handelingsperspectief.
Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Jorien de Lege, +316 21296919 of mail
naar kantoor@wisenederland.nl. We leggen je graag meer uit over de Carbonkiller
campagne en onze hulpvraag.

