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P R O F I E L S C H E T S  

voor leden van de  

ledenraad van de coöperatie 

Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. 

 

vastgesteld op 21 maart 2022 

 

==================================================== 

 

Deze profielschets beoogt een richtlijn te bieden voor de samenstelling van de ledenraad van de te 

Nijkerk gevestigde coöperatie: Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. en voor het selecteren 

van een voor te dragen kandidaat. De leden van de ledenraad worden door en uit de leden van de 

coöperatie gekozen. Deze profielschets geeft aan welke criteria de ledenraad en de individuele 

leden behoren te voldoen.  

 

Ledenraad 

De ledenraad draagt (mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en de 

ledenbetrokkenheid. De ledenraad vormt een klankbord voor het bestuur en de raad van 

commissarissen en is de communicatieve schakel tussen leden en het bestuur en de raad van 

commissarissen. 

De leden van de ledenraad hebben een collectieve verantwoordelijkheid aangaande het juist 

functioneren en de juiste uitvoering van de verplichtingen van de ledenraad, die functioneert als 

algemene vergadering van de coöperatie en de daaraan verbonden bevoegdheden uitoefent.  

De leden van de ledenraad richten zich naar het belang van de coöperatie, met als speciale 

verantwoordelijkheid de belangen en verantwoordelijkheden van haar leden. Ledenraadsleden 

zullen geen functies vervullen of posities innemen die strijdig kunnen zijn met de belangen van de 

ledenraad en de coöperatie. 

 

Benoeming; profielschets 

Iemand die wordt voorgedragen als lid van de ledenraad dient in staat te zijn deze functie naar 

behoren te vervullen en bij te dragen aan een adequate samenstelling van de ledenraad. 

Mede aan de hand van de ervaring van de ledenraadsleden die in enig jaar aftreden, wordt een op 

de te vervullen vacature toegespitst profiel voor een nieuwe kandidaat opgesteld met inachtneming 

van de vermelde eisen in deze profielschets en de bestaande samenstelling van de ledenraad.  

Voor de verkiezing van ledenraadsleden kunnen aanbevelingen worden gedaan aan de 

selectiecommissie van de ledenraad. De bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in het 

Ledenraadsreglement.  
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Een ledenraadslid dient:  

1. lid te zijn van de coöperatie;  

2. ondernemer te zijn en/of actief betrokken te zijn bij een bedrijf in de primaire agrarische 

productie; 

3. kennis te hebben van de land- en tuinbouw en de veehouderij en affiniteit te hebben met de 

sector; 

4. bedrijfseconomisch gericht te zijn met gevoel voor maatschappelijke vraagstukken;  

5. voeling te houden met de leden en daardoor te weten wat er leeft onder de leden van de 

coöperatie;  

6. door opleiding en/of ervaring bij voorkeur op MBO-niveau te functioneren;  

7. te beschikken over goede communicatieve vaardigheden; 

8. in teamverband te kunnen werken; 

9. vertrouwen te genieten in de omgeving; 

10. de beschikking te hebben over voldoende tijd om de functie naar behoren te kunnen 

vervullen. 

 

Samenstelling ledenraad 

De ledenraad houdt bij haar samenstelling eveneens nadrukkelijk rekening met de volgende 

aspecten: 

- evenwichtige vertegenwoordiging van alle sectoren landbouwhuisdieren (rundvee, varkens, 

pluimvee); 

- evenwichtige vertegenwoordiging van alle regio’s waarin de coöperatie actief is; 

- affiniteit met de diverse aspecten van de bedrijfsvoering van een diervoederbedrijf; 

- het hebben van affiniteit/kennis van coöperatieve ontwikkelingen en 

samenwerkingsverbanden; 

- een evenwichtige vertegenwoordiging in leeftijd van de (te benoemen) ledenraadsleden. 

 

Door de benoeming tot ledenraadslid te aanvaarden, verklaart het ledenraadslid zich te 

conformeren aan de statuten, reglementen en besluiten van de organen van de coöperatie, 

waaronder in het bijzonder het Ledenraadsreglement. 


