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LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST 
COÖPERATIE HERENBOEREN DE GROOTE MODDERKOLK U.A. 
 
 
Samen Duurzaam Voedsel Produceren. Dat is waar Herenboeren de Groote Modderkolk voor staat. 
We willen grip krijgen op ons eten. We willen gezond, lokaal en lekker voedsel voor een goede prijs. 
Voedsel dat eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur. We geloven 
dat we dit samen waar kunnen maken. 
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de Coöperatie Herenboeren de Groote Modderkolk 
U.A. en stemt daarmee in met de voorwaarden zoals hierna genoemd. 
 
Achternaam:..................................................................................................................................... 

Voornaam:..................................................................................Voorletters:.................................. 

Adres:............................................................................................................................................... 

Postcode:.......................................Woonplaats:.............................................................................. 

Telefoon:........................................Mobiel:...................................................................................... 

E-mailadres:...................................................................................................................................... 

Voor onze administratie ontvangen we graag de volgende gegevens (indien van toepassing): 

Naam partner:.................................................................................................................................. 

E-mailadres partner:........................................................................................................................ 

 

Gewenste aantal monden:......................................waarvan....................vegetarische monden 

Gewenst certificaat:           □ A       □ B 

Een A certificaat van € 2.000 is beschikbaar voor een meerpersoonshuishouden van minimaal 2 en 
maximaal 5 monden. Een B certificaat van € 1.000 is beschikbaar voor een 
eenpersoonshuishouden van maximaal 1 mond. 
 
Startmaand: …………………..……… 
 
Bepalingen: 

o Een certificaat is een aandeel in Coöperatie Herenboeren de Groote Modderkolk U.A. Het 
certificaat is een bewijs van betaling van het inleggeld en daarmee en bewijs van het 
lidmaatschap van de Herenboerderij; 

o Het éénmalige inleggeld is bestemd voor de investeringen en inrichting van de 
Herenboerderij; 

o De contributie per te voeden persoon in uw huishouden is bestemd voor de jaarlijkse 
exploitatiekosten van de Herenboerderij. 
 

De voorwaarden waar ik mee instem: 
o Ik ben bereid voor een periode van ten minste 3 jaar, de wekelijkse door de algemene 

vergadering vastgestelde contributie te betalen; 
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o Ik realiseer mij dat ik als lid word gehouden aan de statuten, de reglementen en aan de 
besluiten van de algemene ledenvergadering en dat, wanneer ik mij hier niet aan houd, 
schorsing kan volgen; 

o Ik realiseer mij dat Coöperatie Herenboeren de Groote Modderkolk U.A. mij geen enkele 
garantie op succes kan geven; 

o Ik realiseer mij dat mijn inleg risicodragend is en ik hem dus geheel of gedeeltelijk kan 
verliezen zoals bij het exploiteren van een onderneming gebruikelijk is; 

o Ik verklaar goede notie te hebben genomen van het Herenboeren-concept, en realiseer mij 
dat het zeer gewenst is in verband met het planten en oogsten en voorkomen van verspilling 
dat ik wekelijks (of zo vaak als er distributie is) mijn oogstdeel op te (laten) halen. Verder 
verklaar ik mij maximaal te hebben ingezet om mijzelf te informeren middels het bijwonen 
van rondleiding(en) en kennis te nemen van verdere informatie. 

o  Ik verklaar de doelen van de coöperatie te onderschrijven en kennis te hebben genomen van 
de statuten en huishoudelijk reglement.  

o Ik geef hierbij toestemming mijn gegevens op te nemen in een gegevensbestand ten behoeve 
van communicatiedoeleinden van coöperatie Herenboeren de Groote Modderkolk. De 
gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden en zijn alleen bedoeld voor intern gebruik. 
Ik heb te allen tijde het recht op inzage, wijziging en verwijdering van mijn gegevens (een 
uitgebreide privacyverklaring is terug te vinden op 
https://grootemodderkolk.herenboeren.nl). 

 
Ik geef wel /geen (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming voor het gebruik van foto’s 
waarop ik of een van mijn gezinsleden sta ten behoeve van promotiedoeleinden van Herenboeren 
(zoals gebruik op onze website, folders of social media). 
Ik geef wel /geen (doorhalen wat niet van toepassing is) toestemming voor het gebruik van foto’s 
waarop ik of een van mijn gezinsleden sta ten behoeve van interne communicatie van Herenboeren 
Groote Modderkolk (digitale nieuwsbrief). Voor communicatie naar derden (flyers, facebook, 
persberichten) zal per keer toestemming gevraagd wordt. 
 
Het lidmaatschap gaat in nadat het inleggeld voor het ledencertificaat door de coöperatie is 
ontvangen. U ontvangt bijgaand de factuur voor het inleggeld. Het lidmaatschap van de coöperatie 
verplicht u tot een maandelijkse, door de ALV vastgestelde contributie, gebaseerd op het aantal 
opgegeven monden. Hiervoor ontvangt u het machtigingsformulier voor een doorlopend incasso. 

 
 

Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Graag ingevuld en ondertekend retourneren aan Coöperatie Herenboeren de Groote Modderkolk U.A. 
via ofwel een scan naar: secretariaat@hbgm.nl of per post naar:  
Coöperatie Herenboeren de Groote Modderkolk U.A., Vrijenbergweg 24b, 7371 AA Loenen 

 
 
NIET INVULLEN – voor administratie Coöperatie Herenboeren de Groote Modderkolk U.A  

Ingekomen op: ………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

Betaling binnengekomen op: ….……………………………………………………………………………………………………………. 

Certificaatnummer: ……………………..………………………………………………………………………………………………………. 


