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Reglement behandeling beroepszaken 
op basis van art. 7.3, 11.4, 12.4 en 14.2 Statuten Royal FloraHolland  

1. Tegen het besluit van de directie tot:

a. Afwijzing van een verzoek tot lidmaatschap (art. 7.3),

b. Opzegging van het lidmaatschap (art. 11.4),

c. Ontzetting uit het lidmaatschap (art. 12.4) en

d. Schorsing (art. 14.2)

van een lid staat beroep open bij de ledenraad.

2. Het beroep dient door het betrokken lid schriftelijk en voorzien van voldoende motivering

te worden ingesteld binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling van het

besluit.

3. Het beroep dient te worden ingesteld bij de secretaris van de ledenraad (Royal

FloraHolland, t.a.v. de ledenraad, Postbus 220, 2670 AE Naaldwijk).

4. De secretaris bevestigt de ontvangst van het beroepschrift aan de indiener en stelt de

directie op de hoogte van het ingediende beroep.

5. Het beroep zal worden behandeld door de coöperatiecommissie van de ledenraad, die ter

zake fungeert als beroepscommissie. Bij de behandeling zullen tenminste aanwezig zijn

de voorzitter, een commissielid en de secretaris van de commissie.

6. Indien de beroepscommissie dit noodzakelijk acht voor de beoordeling van het

beroepschrift, verzoekt de commissie partijen om nadere gegevens en/of stukken. De

commissie kan betrokkenen eveneens horen.

7. De beroepscommissie onderzoekt of de directie tot een juist besluit is gekomen. Indien

de commissie van oordeel is dat dit niet of niet geheel het geval is verklaart zij het beroep

geheel of gedeeltelijk gegrond.

8. De beroepscommissie deelt haar besluit schriftelijk en gemotiveerd mede aan zowel de

indiener van het beroepschrift als de directie tegen wiens besluit het beroep is ingesteld.
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Tekst art. 7.3, 11.4, 12.4 en 14.2 Statuten Royal FloraHolland 

Verkrijging van het gewone lidmaatschap 

Artikel 7.3. 

Ingeval van afwijzing doet de directie daarvan aan de betrokkene schriftelijk mededeling. De betrokkene 

heeft gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling het recht tegen de beslissing van 

de directie beroep in te stellen bij de ledenraad. Indien de ledenraad tot toelating besluit geeft hij tevens 

aan per welk tijdstip het lidmaatschap aanvangt. De ledenraad kan aan de toelating voorschriften 

verbinden. 

Lidmaatschap. Opzegging door de directie. 

Artikel 11.4 

Degene aan wie het lidmaatschap is opgezegd met toepassing van lid 2 van dit artikel heeft gedurende 

dertig (30) dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling, het recht tegen het besluit 

van de directie beroep in te stellen bij de ledenraad. 

Lidmaatschap. Ontzetting. 

Artikel 12.4 

Het betrokken lid heeft gedurende dertig (30) dagen na ontvangst van de in lid 2 bedoelde mededeling 

het recht tegen het besluit van de directie beroep in te stellen bij de ledenraad. 

Schorsing  

Artikel 14.2 

De directie kan een lid dat handelt of nalaat in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 

coöperatie, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een periode van ten hoogste 

drie maanden en kan deze schorsing één maal met ten hoogste drie maanden verlengen. De directie 

stelt het betrokken lid onverwijld schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis. De 

betrokkene is bevoegd binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij 

de ledenraad. 


