
 
 
 
 
Hillegom, 9 april 2015 
B/07/394 
DK/AvL 
 
 
Betreft:  Voorwaarden verbonden aan deelname Leliefonds 
 
 
Geachte heer/mevrouw , 
 
Fijn dat u geïnteresseerd bent in deelname aan het Leliefonds. Dit betekent dat wij u nu ook 
kunnen informeren over de verdere procedure en zaken die voor u als deelnemer van belang 
zijn. Graag vragen wij dan ook uw aandacht voor het volgende: 
 
1. Bijgevoegd treft u een machtigingsformulier aan. Middels dit formulier dient u de KAVB 

toestemming te geven om bij de berekening van de verschuldigde bijdrage gebruik te 
maken van uw lelieopgave bij de BKD. Daarnaast kunt u de KAVB machtigen om 
jaarlijks de door u verschuldigde bijdrage van uw rekening af te laten schrijven. Ook 
kunt u via hetzelfde formulier  

2. De hoogte van de bijdrage voor 2015 bedraagt 50 euro per hectare voor eigenaren / 
contractgevers en 25 euro per hectare voor contracttelers. Contracttelers dienen zelf 
het door hen geteelde areaal aan de KAVB te melden. Als grondslag voor de rekening 
wordt uitgegaan van uw areaal in het voorgaande jaar. 

3. Het bestuur van de Productgroep Lelie besluit jaarlijks over de hoogte en de besteding 
van de beschikbare gelden welke door lelietelers voor dit doel bijeengebracht wordt. 
Het bestuur van de Productgroep lelie legt verantwoording over de hoogte en 
besteding van de financiering af tijdens de jaarvergadering van de Productgroep Lelie. 
Deze vergadering wordt elk jaar begin februari georganiseerd. 

4. Uw deelname aan het Leliefonds wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. U kunt uw 
deelname aan het Leliefonds beëindigen door dit schriftelijk te melden aan de KAVB 
voor 15 december van het betreffende jaar. 

5. U wordt regelmatig door het bestuur van de productgroep Lelie geïnformeerd over de  
voortgang van het Leliefonds via digitale nieuwsbrieven en tijdens de jaarvergadering 
van de productgroep lelie. 

 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact  
op te nemen met Daniëlle Kroes (secretaris productgroep lelie). De KAVB is te bereiken via 
0252-536950 of via kavb@kavb.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de productgroep Lelie 
 
Daniëlle Kroes 


