
Ledenbijeenkomst op de Dag van de Coöperatie 12 december 2019 
 
Opening 
Jack Goossens, voorzitter van de Raad van Commissarissen heet iedereen welkom op deze eerste 
ledenbijeenkomst van Royal FloraHolland.  
 
Agenda 
De agenda voor vandaag is overzichtelijk. Er zijn drie leden die de Ledenraad zullen verlaten en er zijn 
ook drie leden die zijn voorgedragen om het lidmaatschap van de Ledenraad op zich te nemen. En om 
tot een geleidelijk rooster van aftreden te komen, zijn er ook dit jaar al een aantal leden die voor 
herbenoeming in aanmerking komen voor een termijn van vier jaar.  
 
Stemmen 
Alle leden hebben sinds 2 december 2019 op afstand hun stem kunnen uitbrengen. En die mogelijkheid 
is 11 december 2019 gesloten. Tijdens deze dag van de Coöperatie hebben leden ook hun stem kunnen 
uitbrengen in de stemhokjes. Twee leden van de Ledenraad hebben het hele proces gevolgd en namens 
alle leden gecontroleerd. De stemcommissie heeft gemeld dat er geen onregelmatigheden hebben 
plaatsgevonden. Een lid is gekozen op het moment dat hij/zij meer voor dan tegen stemmen heeft 
verzameld. Er zijn 305 leden die hebben gestemd, zij vertegenwoordigen samen een stemwaarde van 
6142 stemmen en dat komt neer op ongeveer 15% van de totale stemwaarde. En daarmee is deze 
stemwaarde gelijk aan een gemiddelde ALV zoals die voorheen plaats vond bij Royal FloraHolland 
Naaldwijk.  
 
Benoeming en herbenoemingen  
Er zijn drie nieuwe leden voor de Ledenraad benoemd per 1 januari 2020: Marco Keysers, Steef 
Meewisse, Gerrit Jan Vermöhlen. Er zijn vijf leden herbenoemd per 1 januari 2020 voor een periode van 
vier jaar; Carlo Elia, Arnoud van der Knaap, Peter Smak, Peter Varekamp en Arend Vreugdenhil.  
 
Vertrekkende Ledenraadsleden 
Per 31 december 2019 zullen de volgende leden de Ledenraad verlaten: Sjaak Buijs, Evert van Helvoort, 
Jay Williams. 
 
Formele Ledenraadsvergadering 12 december 2019 
Eerder deze dag heeft ook de formele ledenraadsvergadering plaats gevonden en tijdens die 
vergadering zijn een aantal besluiten genomen die ook tijdens de recente ledensessies zijn besproken.  
De tarieven van 2020 zijn vastgesteld en de Ledenraad heeft ook de statutenwijziging goedgekeurd. 
Daarnaast zijn er drie commissarissen herbenoemd en drie commissarissen benoemd. De herbenoemde 
commissarissen zijn Rosaline Zuurbier, Gerben Ravensbergen en Jack Goossens. De nieuwe 
commissarissen die benoemd zijn: Birgit Otto en Piet Coelewij. 
 
Afscheid twee leden RvC 
Ook wordt er vandaag afscheid genomen van twee commissarissen die niet herbenoembaar zijn of 
beschikbaar hebben gesteld voor herverkiezing: Jan Andreae en Emiel Barendse. Jan wordt bedankt 
voor de gelegenheid die er was om gebruik te maken van zijn kennis en ervaring op het gebied van 
logistiek en algemeen management. Emiel wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage aan de Raad van 
Commissarissen de afgelopen jaren.  In 2016 is hij lid geworden van de Raad van Commissarissen en hij 
heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een tweede termijn. Voor al het werk dat hij in de Raad van 
Commissarissen en ook hiervoor heeft gedaan, wil de Directie ook aan Emiel Barendse de gouden Royal 
FloraHolland speld uitreiken. Steven van Schilfgaarde wordt gevraagd om het speld uit te reiken.  
 
Afsluiting 
Dan is hiermee de eerste ledenbijeenkomst tot een einde gekomen.  De eerste keer dat deze 
georganiseerd werd. De voorzitter bedankt iedereen die bijgedragen heeft tot de totstandkoming van 
deze dag.  


