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Aankondiging ALV en agenda 

Bij deze nieuwsbrief treft u eveneens de agenda voor de vergadering van deelnemers op 21 maart 

2016 aan. 

 

Kandidaten bestuursfunctie 

Michael Nobel heeft besloten zijn bestuursfunctie per 21 maart 2016 neer te leggen.  

Voor de ontstane vacature worden kandidaten gevraagd. Als u zich wil kandideren, kunt u dat 

melden bij Paul Nijhuis (zie contactgegevens bovenaan deze nieuwsbrief) 

 

Wijziging overeenkomst ondernemer - stichting 

Het bestuur heeft, na opmerkingen van velen dat het bestuur vrij zou zijn in de toewijzing van 

plaatsen, besloten artikel 3.1. van de overeenkomst tussen de ondernemer en stichting aan te passen 

door te verwijzen naar het herverdelingsschema zoals dat is opgenomen in artikel 11 van het 

Huishoudelijk Reglement. Daarmee worden de rechten op basis van anciënniteit gerespecteerd. (in 

rood ziet u de wijziging) 

3.1. De opstelling en indeling van de markt wordt door de stichting vastgesteld en kan periodiek door de stichting op basis van een 

herverdelingsschema, zoals opgenomen in artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement, opnieuw worden vastgesteld.  

 

Wijziging Huishoudelijk Reglement 

In het HR, art 10 lid 2, is opgenomen dat ondernemers in principe 2 aaneengesloten plaatsen worden 

toegekend. In lijn daarmee is besloten om de leden 2 en 3 van artikel 11 HR om te draaien. Daarmee 

wordt beoogt dat ondernemers hun onderneming beter kunnen gaan exploiteren. 

Artikel 11 Uitgifte van vaste standplaatsen 

1. Tijdens de uitgifte van vaste plaatsen komen allereerst in aanmerking de aanwezige vaste standplaatshouders die op het daartoe 

bestemde formulier hebben aangegeven van standplaats te willen veranderen, zulks in de volgorde waarin zij op de anciënniteitenlijst zijn 

ingeschreven. 

2. Vervolgens komen in aanmerking de aanwezige vaste standplaatshouders die op het daartoe bestemde formulier hebben 

aangegeven te willen uitbreiden van 2 naar 3 standplaatsen, zulks in de volgorde waarin zij op de anciënniteitenlijst  zijn ingeschreven. 

3. Vervolgens komen in aanmerking de aanwezige vaste standplaatshouders die op het daartoe bestemde formulier hebben 

aangegeven te willen uitbreiden van 1 naar 2 standplaatsen, zulks in de volgorde waarin zij op de anciënniteitenlijst zijn ingeschreven. 
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4. Daarna komen in aanmerking de aanwezige waarnemers die op het daartoe bestemde formulier hebben aangegeven in 

aanmerking te willen komen voor een vaste standplaats, zulks in de volgorde waarin zij als waarnemer op de anciënniteitenlijst zijn 

ingeschreven. 

5. Tenslotte komen in aanmerking de aanwezigen die zich op de meelooplijst/wachtlijst hebben laten inschrijven, zulks in volgorde 

van hun inschrijving op deze lijst, waarbij een meeloper vanuit een nieuwe branche steeds voorrang krijgt op een meeloper uit een reeds 

vertegenwoordigde branche. 

6. Indien voor de warenmarkt een branche-indeling geldt, wordt hiermee rekening gehouden bij toepassing van het bepaalde in het 

eerste en tweede lid. 

 

Branchering Zaterdag bloemen van 6 naar 5 

Het bestuur heeft besloten de branchering van Bloemen en Planten op zaterdag te wijzigingen van 6 

naar 5. 
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