
 

Intentieverklaring Herenboeren Vlaardingen [versie november 2020] 
Herenboeren maakt smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel bereikbaar voor iedereen. 
Herenboeren stimuleert en inspireert een hernieuwde voedselbeleving, een bewustzijn, vanuit de overtuiging dat 
voedsel mensen bij elkaar brengt en bindt. Herenboeren daagt met het Herenboeren-concept de consument uit zelf 
mee te denken aan de manier waarop zijn voedsel wordt geproduceerd. Wanneer zij zelf ervaren hoe het is om 
samen aan voedselproductie te werken, komen zij voor tal van keuzes te staan waarvoor de (gangbare) landbouw 
zich dagelijks gesteld ziet. Het streven van Stichting Herenboeren Rotterdam is dat alleen consumenten samen het 
aanbod van eerlijk en veilig voedsel echt kunnen veranderen in de omgeving van Rotterdam. 

Ja, ik wil gezamenlijk het Herenboeren-concept in Vlaardingen realiseren. 

Hierbij verklaar ik mij deelnemer van de Herenboeren-beweging. Als er een locatie/boerderij gevonden is waar de 
voedselproductie opgestart kan worden, ben ik bereid lid te worden van de nog op te richten coöperatie 
Herenboerderij ten westen van Rotterdam in de gemeente Vlaardingen. 

Ik weet dat het inschrijfgeld/aandeel in deze coöperatie €2.000,-- (zegge TWEEDUIZEND EURO) is en dient als 
startkapitaal voor de boerderij of een half aandeel (DUIZEND EURO) voor een eenpersoonshuishouden. 

Ik realiseer mij dat: 

- De organisatie Herenboeren Vlaardingen aan een bedrijfsconcept werkt voor de in totaal 200 deelnemende 
huishoudens, ofwel 500 monden/personen; 

- De organisatie Herenboeren Vlaardingen niet wil en kan wachten met de opzet van het concept totdat al deze 
huishoudens geworven en gebonden zijn; 

- De organisatie Herenboeren Vlaardingen een start wil maken met het doen van investeringen, zodra er 150 
deelnemende en betalende huishoudens zijn; 

- De organisatie Herenboeren Vlaardingen ernaar streeft deze 150 huishoudens aan zich gebonden te hebben uiterlijk op 
1 november 2021. 

- Ik bereid ben om op wekelijkse basis producten af te nemen van onze eigen boerderij ter waarde van circa ca. 500 euro 
op jaarbasis per mond; 

- De organisatie Herenboeren Vlaardingen mij geen enkele garantie op succes kan geven; 

- De organisatie Herenboeren Vlaardingen bij voldoende deelnemers, zijnde 150 huishoudens, de stichting zal omvormen 
naar een coöperatie en investeringen zal doen in een boerderij volgens het herenboeren-concept om het doel van de 
stichting / coöperatie te realiseren; 

- De toekomstige coöperatie leden hierbij maximaal via bijeenkomsten en nieuwsbrieven betrokken zullen worden. 

Ik verklaar hierbij aanwezig geweest te zijn op een gelegenheid waar mij het concept duidelijk is uitgelegd. 

De organisatie Herenboeren Vlaardingen verklaart hierbij verheugd te zijn met de intentie tot deelname van 
ondergetekende. 

Naam:                                                                                     e-mailadres: 

Adres:                                                                                     Postcode / Woonplaats: 

Aantal te voeden monden in mijn huishouden:             Waarvan vegetarisch: 

Datum: 

Handtekening: Organisatie Herenboeren Vlaardingen: 

______________________________ _____________________________ 

 


