
Lidmaatschapsvoorwaarden Flanders’ FOOD 

1. Elk lid van Flanders’ FOOD onderschrijft mee de visie en missie van Flanders’ FOOD. 

2. Lidmaatschap geldt steeds voor een volledig kalenderjaar (januari tot december). Bij 

lidmaatschap in het kader van projecten dient het lidmaatschap betaald te worden voor de 

volledige looptijd van het project, ook als dit project reeds gestart is.  

3. Bij lidmaatschap zonder deelname aan projecten  zal Flanders’ FOOD, afhankelijk van het 

tijdstip van toetreding, de ledenbijdrage pro rata berekenen vanaf 1 juli. 

4. De berekening van de ledenbijdrage geschiedt op basis van de beslissingen die de Raad van 

Bestuur  en Algemene Vergadering van Flanders’ FOOD terzake nemen. De grootte van uw 

onderneming wordt bepaald aan de hand van tewerkstelling en zelfstandigheid. Concreet houdt 

dit in dat we voor het bepalen van de grootte van uw onderneming ook de 

aandeelhoudersstructuur bekijken en in rekening brengen. 

5. De opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk aangevraagd worden voor het einde van 

de maand januari. Na januari wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd. En is 

de betaling ervan verschuldigd. 

6. Flanders' FOOD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens die u aan ons geeft, kunnen aan derde partijen 

meegedeeld worden indien dit nood-zakelijk is voor de werking van Flanders' FOOD in het kader 

van een gerechtvaardigd belang (o.a. rapportering aan subsidiërende overheden). U heeft recht 

op inzage, kopie, correctie, aanvulling en wissing van uw gegevens wanneer ze niet langer 

noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verstrekt. 

7. Flanders’ FOOD wordt gevrijwaard door het lid van enige rechtsgeschillen of andere die 

gekoppeld kunnen worden aan diensten, projecten 

 

Ledenbijdrage volgens het aantal werknemers / type organisatie  

Aantal werknemers Jaarlijkse bijdrage in € 

ngo of organisatie met publieke opdracht 
(anders dan kennisinstelling) 

600 

< 51 600 

51-100 1200 

101-150 1800 

151-200 2400 

201-250 3000 

>250 3600 

Kennisinstelling 5000 

 


