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1

Versiebeheer

Dit reglement is goedgekeurd in de vergadering van de jongerenraad op 30 oktober 2017 en
vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 april 2018. De wijzigingen die in de periode
tussen oktober 2017 en april 2018 zijn doorgevoerd, zijn goedgekeurd door de jongerenraad in
haar vergadering van 3 oktober 2018.
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2

Context

Royal FloraHolland heeft een jongerenteam ingericht, met daarbinnen een jongerenraad.
Jongeren kunnen lid worden van het overkoepelende jongerenplatform: het jongerenteam. Voor
lidmaatschap kunnen zij zich zelf aanmelden. Dit lidmaatschap staat open voor jonge leden en
(toekomstige) aanvoerders <35 jaar. Elk lidbedrijf en elke aanvoerder mag jongeren afvaardigen.
Het lidmaatschap van het jongerenteam wordt bewust niet beperkt tot zonen en dochters van
leden; ook (potentiële) aanvoerders zijn welkom, om een zo breed mogelijke blik van buiten te
creëren.
Voor leden van het jongerenteam organiseert de jongerenraad jaarlijks excursies en events.
Binnen het jongerenteam is een jongerenraad ingericht die bestaat uit 10 -15 leden van het
jongerenteam. De jongerenraad is bedoeld voor jongeren uit het jongerenteam die zich meer
inhoudelijk en beleidsmatig wil richten op de coöperatie en bestuurlijke ervaring willen opdoen.
De jongerenraad bespreekt strategische issues en de toekomst van coöperatie, zoals
marktontwikkelingen en strategie. De jongeren informeren hierover gevraagd en ongevraagd de
directie, RvC of de (pilot) ledenraad.
Ook geeft de jongerenraad verder vorm aan de ontwikkeling en activiteiten van het
jongerenteam.
Binnen de jongerenraad wordt een dagelijks bestuur benoemd, dat bestaat uit maximaal 4 leden
van de jongerenraad. Dit dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de
jongerenraad en is aanspreekpunt voor RvC, Directie en (pilot) ledenraad.

2.1

Doel

De jongerenraad van Royal FloraHolland heeft als doel jonge leden te betrekken bij en te binden
aan de coöperatie. Het is een kweekvijver om ervaring op te doen met andere organen binnen de
coöperatie of om het bedrijf te prikkelen, te inspireren of te adviseren. Steeds door de ogen van
jonge kwekers, de toekomst van de coöperatie. De jongerenraad is een sparringpartner en
verbinding van jongen kwekers met het bedrijf op het gebied van beleid en strategie.
2.1.1
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Opzet jongerenraad

Royal FloraHolland heeft een jongerenraad ingesteld met een omvang van maximaal 15
personen
Bij de samenstelling wordt gelet op een goede verdeling van man/vrouw, gebruik van de
veiling (klok/direct), bloemen/planten, een afspiegeling van de verschillende regio’s en de
omzet van het bedrijf.
De jongerenraad heeft een dagelijks bestuur bestaande uit maximaal vier personen.
De leden van de jongerenraad komen minimaal vier keer paar bijeen.
De jongerenraad wordt ondersteund vanuit het bedrijf door een secretaris
De algemene werkwijze en organisatie van de jongerenraad is vastgelegd in een reglement.
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3

REGLEMENT
JONGERENRAAD

ARTIKEL 0 – REGLEMENT
De jongerenraad geeft goedkeuring aan het reglement waarin haar inrichting, werkwijze en
taakverdeling is uitgewerkt. De raad van commissarissen stelt dit reglement vast.

ARTIKEL 1 – OMVANG EN SAMENSTELLING
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Jongeren kunnen zich aanmelden als lid van het jongerenteam van de coöperatie. Dit
lidmaatschap staat open voor jonge leden en (toekomstige) aanvoerders tot de leeftijd
van 35 jaar. Elk lidbedrijf en elke aanvoerder van de coöperatie mag één jongere
aanmelden.
Binnen het jongerenteam bestaat een jongerenraad die de betrokkenheid van jongeren
binnen de coöperatie wil vergroten. Deze jongerenraad richt zich meer inhoudelijk en
beleidsmatig op de coöperatie en stelt jongeren in staat om bestuurlijke ervaring op te
doen.
De jongerenraad bestaat uit maximaal 15 jonge raadsleden waaronder het dagelijks
bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit maximaal 4 leden.
De jongerenraad is zodanig samengesteld dat de jonge raadsleden een evenwichtige
afspiegeling vormen van de leden van de coöperatie, gelet op:
a. het gebruik van de coöperatie (verkoopkanalen klok/direct);
b. omzet van het bedrijf;
c. productie van bloemen of planten;
d. regio waar het bedrijf gevestigd is.
Gestreefd wordt naar een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van mannen en
vrouwen in de jongerenraad.
Een lid van de jongerenraad is werkzaam bij een bedrijf dat lid-aanvoerder of
aanvoerder is van de coöperatie
Een lid van de jongerenraad heeft bij benoeming de leeftijd van 35 jaar nog niet bereikt.
Een lid van de jongerenraad treedt af wanneer de leeftijd van 36 jaar wordt bereikt .

ARTIKEL 2 – TAKEN
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

De jonge raadsleden zorgen voor binding tussen jonge leden van de coöperatie.
De jonge raadsleden dragen bij aan de ontwikkeling en uitbouw van het
jongerenplatform ondermeer door het organiseren van events voor leden van het
jongerenplatform en het werven en registeren van leden voor het jongerenplatform
De jonge raadsleden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de (pilot) ledenraad,
raad van commissarissen en directie.
De jonge raadsleden informeren de (pilot) ledenraad, raad van commissarissen en
directie over strategische thema’s en ontwikkelingen.
Voor de uitvoering van haar taken stelt de jongerenraad jaarlijks vast aan welke thema’s
zij uitwerking wil geven.
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ARTIKEL 3 – SECRETARIS
3.1

De jongerenraad wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris uit het
bedrijf. De secretaris is belast met:
a. het ondersteunen van het dagelijks bestuur;
b. het organiseren van evenementen;
c. het uitnodigingstraject richting de leden;
d. voorbereiding en ondersteuning van de communicatie;
e. voorbereiding en ondersteuning van de vergaderingen;
f. bewaken en opvolgen van acties voortkomende uit vergaderingen;
g. algemene ondersteuning van de jongerenraad.

ARTIKEL 4 – VERGADERINGEN EN EVENEMENTEN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

De jongerenraad vergadert eens per kwartaal. Daarbuiten vergaderen de jonge
raadsleden zo vaak als het dagelijks bestuur noodzakelijk acht.
De vergaderingen vinden plaats ten kantore van Royal FloraHolland en kunnen op
verzoek van het dagelijks bestuur ook elders plaatsvinden.
De vergaderingen worden voorgezeten door een lid van het dagelijks bestuur.
Vergaderingen worden geannuleerd indien minder dan 50% van de jonge raadsleden
aanwezig kan zijn.
Jaarlijks worden 1 of 2 interactieve sessies georganiseerd die bedoeld zijn voor alle
jonge kwekers tot en met 35 jaar.

ARTIKEL 5 - AANWEZIGHEID
5.1

Jonge raadsleden zijn in principe aanwezig zijn bij alle vergaderingen en de interactieve
sessies met jonge kwekers, tenzij zwaarwegende omstandigheden dit in de weg staan.

ARTIKEL 6 – OPLEIDINGEN
6.1

6.2

Leden van het dagelijks bestuur en de jongerenraad komen in aanmerkingen voor
opleidingen waarvan Royal FloraHolland de kosten vergoedt. Opleidingen en
vergoedingen worden in overleg tussen Royal FloraHolland en de jonge kwekers
vastgesteld.
Nieuwe jonge raadsleden volgen een inwerkprogramma bij relevante onderdelen van
Royal FloraHolland en volgen een inleiding in de governance van de coöperatie.

ARTIKEL 7 - VERGOEDINGEN
7.1

7.2
7.3

Jonge raadsleden ontvangen voor elke formele bijeenkomst waar zij aanwezig zijn een
vaste vergoeding. Voor voorbereidende werkzaamheden en/of aanwezigheid bij andere
bijeenkomsten, zoals interactieve sessies geldt geen vergoeding.
Jonge raadsleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten.
De hoogte van de vergoedingen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
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ARTIKEL 8 – BENOEMINGEN EN ZITTINGSTERMIJNEN
JONGERENRAAD
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

In de oneven jaren (2019, 2021, 2023 etc.) wordt de nieuwe samenstelling van de
jongerenraad bepaald.
Het dagelijks bestuur selecteert en benoemt de leden van de jongerenraad.
De selectie voor benoeming in de jongerenraad gebeurt aan de hand van interviews met
kandidaten die zich aanmelden.
De zittingstermijn voor de jongerenraad bedraagt een periode van twee jaar.
Herbenoeming voor de jongerenraad is maximaal twee keer mogelijk.
Een jong raadslid kan op elk moment het lidmaatschap van de jongerenraad opzeggen.

ARTIKEL 9 – BENOEMINGEN EN ZITTINGSTERMIJNEN DAGELIJKS
BESTUUR
9.1
9.2

9.3
9.4

9.5

In de even jaren (2018, 2020, 2022 etc.) kiest de jongerenraad haar dagelijks bestuur.
Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur geldt als voorwaarden dat:
a. minimaal twee leden van het dagelijks bestuur al een jaar lid zijn geweest van de
jongerenraad;
b. een lid van het dagelijks bestuur dat niet afkomstig is uit de jongerenraad,
aantoonbare relevante bestuurlijke ervaring elders heeft opgedaan.
De zittingstermijn voor het dagelijks bestuur bedraagt een periode van 2 jaar.
Herbenoeming voor het dagelijks bestuur is maximaal 2 keer mogelijk, waarbij de totale
zittingsduur in jongerenraad, zoals aangegeven in artikel 8.4, niet mag worden
overschreden.
Een lid van het dagelijks bestuur kan op elk moment het lidmaatschap van het dagelijks
bestuur opzeggen.

ARTIKEL 10 – GEHEIMHOUDING EN INFORMATIEVOORZIENING
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

De directie ondersteunt de ledenraad in haar informatievoorziening en verschaft de
jonge raadsleden de benodigde informatie. De directie maakt hierbij de afweging of de
informatieverstrekking niet strijdig is met het belang van de coöperatie.
Jonge raadsleden zullen bij het nemen van een besluit tot het al dan niet aangaan van
transacties met de coöperatie en/of belanghebbenden, geen oneigenlijk gebruik maken
van informatie die zij uit hoofde van hun lidmaatschap van de jongerenraad hebben
verworven, indien en zolang deze informatie nog niet algemeen bekend is gemaakt
onder de leden van de coöperatie.
Jonge raadsleden zullen informatie die zij uit hoofde van hun lidmaatschap van de
jongerenraad hebben verworven niet verder verspreiden indien en zolang deze
informatie niet algemeen bekend is gemaakt onder de leden van de coöperatie.
Elk lid van de jongerenraad is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie
verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van de jongerenraad op de nodige
discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
Leden en oud-leden van de jongerenraad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de
jongerenraad brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter
beschikking van derden stellen, tenzij de coöperatie deze informatie openbaar heeft
gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.
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