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1. Algemene uitgangspunten 
• In dit Huishoudelijk Reglement staan de afspraken beschreven die gelden voor de Vereniging 

StreekWaar (verder te noemen de vereniging).  
• De vereniging is gevestigd in Wageningen. Het werkgebied van de vereniging is een straal 

van 15 km rond het centrum van Wageningen, waaronder Hemmen, Rhenen, Ede, 
Bennekom en Renkum. 

• De vereniging wordt geleid door het bestuur. Het bestuur kan werkgroepen en commissies 
instellen die het bestuur ondersteunen.  

• De werkzaamheden van het bestuur voor de vereniging zijn onbezoldigd. Wel kunnen 
onkosten (bijvoorbeeld reiskosten gemaakt ten bate van de vereniging) in rekening worden 
gebracht tegen de werkelijke kosten of hiervoor geldende standaardtarieven.  

• De leden maken samen het beleid. Het succes van de vereniging is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Van de leden wordt een actieve inbreng in de vereniging verwacht.  

• Vertrouwen en gelijkwaardigheid is de basis voor de onderlinge samenwerking. 
• Het bestuur maakt jaarlijks een beleidsplan en legt deze aan de ALV voor. 
• Producenten en verwerkers streven naar verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering en 

gezamenlijke activiteiten. Jaarlijks wordt in de ALV gevraagd welke initiatieven de leden op dit 
vlak hebben genomen. 
 
2. Leden onderschrijven het doel van StreekWaar: 

• Door middel van onze samenwerking in een korte keten willen we de afzet, kennis en 
zichtbaarheid van duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel vergroten. In onze activiteiten 
streven wij naar een verbinding tussen consument en producent, een beter milieu, meer 
biodiversiteit, een gezond klimaat, een eerlijke prijs en het welzijn van mens en dier. 

 
3. Leden van StreekWaar streven samen naar: 

• Verminderen CO2-uitstoot en energieverbruik van de voedselproductie 
• Levende bodem en biodiversiteit 
• Minder import van soja voor veevoer 
• Dierenwelzijn 
• Transparantie 
• Een eerlijke prijs voor de producent én de consument 
• Verbinding burger (consument) met eerlijk, lokaal voedsel en de producent daarvan 
• Toegankelijkheid, zichtbaarheid en haalbaarheid van duurzame, lokale producten 
• Een zo veel mogelijk duurzame en verpakkingsarme werkwijze 
 

4. Leden van StreekWaar voldoen aan de volgende criteria: 
1. Het werkgebied is een straal van 15 km rond het centrum van Wageningen, waaronder 

Hemmen, Rhenen, Ede, Bennekom en Renkum. 
2. Producenten en verwerkers werken volgens biologische richtlijnen (SKAL), hoewel een SKAL-

certificaat niet vereist is.  
3. Grondstoffen die als input voor het primaire productieproces dienen, komen zoveel mogelijk 

uit Nederland maar ten minste voor 90% uit Europa. 
4. Ingrediënten van samengestelde producten en maaltijden komen zoveel mogelijk maar ten 

minste voor 70% uit het werkgebied zoals genoemd in criterium 1.  
5. Er is bij de productie zo min mogelijk gebruik gemaakt van snelle 

meststoffen/bestrijdingsmiddelen, zelfs als deze zijn toegestaan door SKAL. 
6. Veehouders werken met ruwvoer en krachtvoer dat voor ten minste 90% uit Europa komt. 



7. Veehouders hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel. 
8. Producenten en verwerkers zijn transparant over de productiewijze en prijsvorming en 

vertellen hun verhaal aan de consument. 
9. Producenten en verwerkers streven naar een prijs die eerlijk is voor de producent én de 

consument. 
10. Producenten en verwerkers hanteren een zo veel mogelijk duurzame en verpakkingsarme 

werkwijze. 
 

5. De vereniging biedt aan haar leden: 
• Activiteiten voor de bevordering van gezamenlijke afzet 
• Gezamenlijke kennisuitwisseling (o.a. over verduurzaming) 
• Gezamenlijke zichtbaarheid 

o Gezamenlijke website met verhaal en link naar je eigen website 
o Uitingen op social media en via de nieuwsbrief 
o Gezamenlijk promotiemateriaal 

• Netwerkvorming als platform 
o Jaarlijkse netwerkbijeenkomst en ALV 
o Themabijeenkomsten van werkgroepen 
o Excursies bij bedrijven van leden 

• Deelname aan werkgroepen voor concrete activiteiten (bijvoorbeeld markten, 
evenementen, arrangementen, kennisuitwisseling, etc.) 

• Belangenbehartiging richting overheden en andere stakeholders 
 

6. De vereniging voorziet in de volgende communicatie: 
• De vereniging zal regelmatig namens en door de leden extern communiceren via de website, 

nieuwsbrief, social media en eventuele persberichten. 
• De vereniging ontwikkelt en beheert in samenwerking met een websitebouwer een website 

met informatie over StreekWaar, verhalen van de leden, productie- en verkooppunten en 
een evenementenkalender. 

• De vereniging ontwikkelt en beheert een gezamenlijke huisstijl voor website, nieuwsbrief, 
flyers, banners/kraamdoeken, vlaggenlijn en andere promotiemiddelen en 
communicatiedragers. 

• De vereniging maakt jaarlijks een plan voor de verdeling van kosten voor de ontwikkeling en 
productie van de bovengenoemde communicatiemiddelen en legt deze ter goedkeuring voor 
aan de ALV.  
 
7. Voorwaarden en procedure van toetreding tot de vereniging:  

• Het lid is een onderneming gevestigd in het werkgebied van de vereniging.  
• Nieuwe leden (aspirant-leden) dienen zich te melden bij de toelatingscommissie middels een 

volledig ingevuld aanmeldformulier.  
• Op het aanmeldformulier onderbouwt het aspirant-lid in hoeverre zij/hij voldoet aan de 

lidmaatschapscriteria.  
• De toelatingscommissie beoordeelt of een nieuw lid voldoet aan de lidmaatschapscriteria 

(artikel 4) en eisen die in de overige reglementen worden gesteld. Van deze criteria kan 
onderbouwd worden afgeweken door de toelatingscommissie.  

• Aspirant-leden kunnen gedurende het gehele jaar een aanmelding voor hun lidmaatschap 
indienen. 

• De toelatingscommissie zal uiterlijk binnen 3 maanden na de aanmeldingsdatum het besluit 
over de toetreding communiceren aan het aspirant-lid.  



• Ieder lid heeft het recht een gemotiveerd bezwaar uit te spreken tegen het lidmaatschap van 
een aspirant-lid. De toelatingscommissie zal dit bezwaar onderzoeken en toetsen aan de 
statuten en reglementen. 

 
8. Financiële bepalingen zijn: 

• De leden betalen bij toetreding tot de vereniging eenmalig € 60 inschrijfgeld. 
• De jaarlijkse contributie bedraagt € 40 per lid voor 2021. Dit wordt jaarlijks afgeschreven via 

een doorlopende machtiging. 
• Het inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie worden besteed aan: 

o Eventuele kosten voor notaris (bijv. bij wijziging van statuten of bijschrijven 
bestuursleden) 

o Maandelijkse kosten voor een bankrekening 
o Jaarlijkse kosten voor een pinautomaat 
o Eventuele reiskosten van bestuursleden à € 0,19 per geregistreerde kilometer 
o Hosting en ontwikkeling van de website 
o Ontwikkeling van de huisstijl 
o Vormgeving en productie van nieuwsbrief, flyers, banners/kraamdoeken, vlaggenlijn en 

andere promotiemiddelen 
o Eventuele inzet van studenten voor communicatie/community building 
o Ander kosten die middels een begroting worden vastgesteld door de ALV 

• Het bestuur of de leden kunnen aan de ALV voorstellen het jaarlijks contributiebedrag te 
verhogen of te verlagen naar behoefte, op basis van een kostenbegroting. 

• Het bestuur maakt jaarlijks een kostenbegroting en legt deze aan de ALV voor. 
 
9. Overige bepalingen zijn: 

• Leden kunnen geen andere rechten aan het lidmaatschap ontlenen dan beschreven in de 
statuten en het huishoudelijk reglement. 

• Het is de leden niet toegestaan om door de vereniging afgesloten overeenkomsten met 
derden (zoals logistieke partners, communicatie en marketingbureaus) zonder schriftelijke 
toestemming voor eigen doelstellingen en gewin te gebruiken.  

 
10. Redenen om het lidmaatschap te ontbinden zijn onder meer: 

• Leden handelen in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en het belang van de 
vereniging in algemene zin. 

• Leden voldoen niet langer aan de lidmaatschapscriteria van de vereniging na een wijziging in 
de bedrijfsvoering van hun onderneming. 

• Leden gaan onderling buiten de vereniging om transacties of samenwerkingen aan die het 
belang van de vereniging schaden. 

 
Dit huishoudelijk reglement moet nog vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging StreekWaar. Het HR zal jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig worden aangescherpt 
of aangepast. 


