Coöperatie CEMP Bomen & Vaste Planten U.A.
De CEMP coöperatie is in 2018 opgericht en heeft tot doel om voldoende
(gewasbeschermings)middelen voor de boomkwekers, vaste planten kwekers en
zomerbloemenkwekers beschikbaar te houden waarmee gezonde en sterke bomen,
struiken, heesters, planten en zomerbloemen worden geteeld die aan de hoge
kwaliteitseisen van de afnemers voldoen in gezonde en weerbare teeltsystemen.
Er wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het middelenpakket, waar mogelijk in
combinatie met het verder verduurzamen van de teelt en het verder verlagen van de
milieulast.
De Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) vervult hierbij een belangrijke rol.
De CEMP coöperatie is opgericht door de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten &
Zomerbloemen, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop,
Tree Centre Opheusden Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en Boomteeltstudieclub
Horst aan de Maas.
Lid worden van de coöperatie?
Zowel samenwerkingsverbanden van boomkwekers, vaste planten kwekers en
zomerbloemenkwekers kunnen lid worden van de coöperatie.
Daarnaast kunnen ook boomkwekers, vaste plantenkwekers en zomerbloemenkwekers
zich ook individueel aanmelden voor het lidmaatschap.
Leden aangesloten bij een van de oprichtende partijen van de Coöperatie CEMP, zijn
automatisch deelnemer aan de Coöperatie CEMP. Zij hoeven zich dus niet individueel aan
te melden.
De kosten voor een individueel lidmaatschap zijn 65 euro excl. BTW per jaar per bedrijf; de
kosten voor een collectief lidmaatschap bedragen 50 euro excl. BTW per jaar per bedrijf
(lidmaatschapskosten in 2019)
Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van de coöperatie CEMP, vul dan het
aanmeldformulier in.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Peeters via info@cooperatiecemp.nl
Of via tel: 06-25120007.
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Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Coöperatie CEMP

Ondergetekende
Naam: ……………………
Email: ……………………..
Te dezen handelend namens: …………………..
Hierna te noemen ‘bedrijf’

Verklaart namens het bedrijf dat het bedrijf zich per heden bereid verklaart deel te nemen aan de Coöperatie
CEMP Bomen & Vaste Planten U.A.
Ondergetekende verklaart:

-

Dat aan de ondergetekende de mogelijkheid is geboden om kennis te nemen van de
statuten van de Coöperatie en de inhoud ervan onderschrijft.

-

Zich te realiseren dat aan het lidmaatschap van de Coöperatie financiële gevolgen
verbonden zijn, zoals in ieder geval het leveren van een periodieke bijdrage aan de
Coöperatie, teneinde de Coöperatie in staat te stellen te werken aan beschikbaarheid van
(gewas)beschermingsmiddelen voor de teelt van bomen, vaste planten en zomerbloemen.

-

Een machtiging te zullen verlenen aan de Coöperatie CEMP Bomen & Vaste Planten U.A.
voor het automatisch afschrijven van het vastgestelde bedrag door de algemene
ledenvergadering van de coöperatie. In 2019 is dit 65 euro per jaar (excl. BTW) als bijdrage
aan de Coöperatie. Deze machtiging kan schriftelijk worden ingetrokken bij de Coöperatie
CEMP *)

-

Er voor in te staan het bedrijf rechtsgeldig te vertegenwoordigen in deze aangelegenheid

Handtekening
Naam:
Plaats:

Dit formulier kunt u mailen naar info@cempcooperatie.nl
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