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Ledenovereenkomst Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A. 

ONDERGETEKENDEN: 
Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rhoon 
aan de Essendijk 24, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72031147, hierna te 
noemen de “Coöperatie”, vertegenwoordigd door haar bestuurder Gerard Doornbos. 

en 

XXX gevestigd te Rhoon aan de XXX, postcode XXX, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer XXX, vertegenwoordigd door XXX, hierna te noemen het “Lid”; [of voor een 
eenmanszaak: XXX geboren XXX, handelende onder de naam XXX, wonende te XXX, XXX straat XX, 
postcode XXX, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer XXX, hierna te noemen 
het “Lid”; 

NEMEN IN AANMERKING DAT: 
- De Coöperatie op 29 juni 2018 is opgericht en zich richt op de duurzame ontwikkeling en het 

beheer van het gebied Buijtenland van Rhoon en het bereiken van de natuur, agrarische, cultuur-
historische en recreatiedoelstellingen zoals vastgelegd in het besluit van Provinciale Staten van de 
Provincie Zuid-Holland van 14 september 2016 en vertaald in het overeengekomen streefbeeld; 

- De Algemene Ledenvergadering op 13 juli 2018 heeft ingestemd met de inhoud van deze over-
eenkomst als Ledenovereenkomst en dat de Coöperatie in aanvulling op de Statuten met al haar 
Leden deze Ledenovereenkomst sluit. 

EN VERKLAREN OVEREEN TE KOMEN DAT: 
1. Deze Ledenovereenkomst onlosmakelijk is verbonden met het Lidmaatschap van de Coöperatie. 
2. Het Lid de doelstellingen van de Coöperatie onderschrijft en actief bijdraagt aan de realisatie 

van de doelstellingen van de de Coöperatie en daarover afspraken maakt in een of meerdere 
aparte projectovereenkomst(en) met de Coöperatie. 

3. Het lid rechten en plichten heeft als lid van de Coöperatie als vermeld in de Statuten. 
4. Het Lid verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van zijn eigen onderneming en de 

onderneming drijft voor eigen risico en rekening.  
5. Het bestuur de Coöperatie vertegenwoordigt in de onderhandelingen over de 

Raamovereenkomst met de provincie Zuid Holland. 
6. Deze Ledenovereenkomst verder uitgewerkt zal worden nadat de coöperatie overeen-stemming 

heeft met de provincie Zuid Holland over de Raamovereenkomst. In de nieuwe 
ledenovereenkomst zal onder andere geregeld worden hoe overeenkomsten van opdracht 
tussen de coöperatie en de leden tot stand gaan komen, voor afspraken over werkzaam-heden 
die leden ten behoeve van de coöperatie verrichten en de vergoeding daarvoor.      

7. Partijen over en weer gehouden zijn tot strikte geheimhouding van kennis en informatie waarvan 
bekendmaking de bedrijfsbelangen van de coöperatie of (één van) de leden kan schaden. Ook 
na de beëindiging van het lidmaatschap blijven de bepalingen ten aanzien van de 
geheimhouding en het toepasselijk recht integraal van toepassing.  

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Rhoon, op XXX, 

Buijtenland van Rhoon Coöperatie U.A.,    
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Gerard Doornbos, 

…………………………………………………………….. 
voorzitter Buijtenland van Rhoon coöperatie U.A.   
       

Het Lid, 

De heer/mevrouw XXX, 

…………………………………………………………….. 
namens XXX,  


