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Reglement van de Stichting Federatie Metaalplaat 
met betrekking tot haar deelnemers 
 
De Stichting Federatie Metaalplaat draagt zorg voor de ontwikkeling, bundeling, 
verspreiding en uitwisseling van kennis tussen bedrijven uit de metaalplaatketen, 
onderzoeksinstellingen en het onderwijs. 
 
Het reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten van de 
Stichting Federatie Metaalplaat. Deze statuten liggen voor deelnemers aan de Stichting 
Federatie Metaalplaat ter inzage op het bureau van de Stichting Federatie Metaalplaat. 
 
Deelnemers 
Artikel 1 
a. De deelnemers dragen - naast het geven van onder meer een financiële bijdrage - 

actief bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting Federatie 
Metaalplaat. 

b. De deelnemers kunnen kostenloos of tegen een door het bestuur vastgesteld tarief, 
gebruikmaken van de diensten van de Stichting Federatie Metaalplaat. 

c. De deelnemers zijn bedrijven uit de bedrijfskolom metaalplaat of zijn daarmee nauw 
verbonden. 

 
Aanmelding/afmelding 
Artikel 2 
a. Aanmeldingen dienen schriftelijk plaats te vinden. Aanmeldingen voor deelname 

worden door het bestuur tijdens de eerst volgende bestuursvergadering beoordeeld. 
Aspirant deelnemers worden in kennis gesteld van de uiteindelijke beoordeling door 
het bestuur. 

b. De deelnemersbijdrage wordt in rekening gebracht over de resterende maanden van 
het jaar waarin deelgenomen wordt aan de Stichting Federatie Metaalplaat. 
Ingangsdatum is de eerstvolgende volle maand vanaf de datum waarop goedkeuring 
voor deelname door het bestuur is gegeven. 

c. Aspirant-deelnemers hebben na dagtekening van de toezeggingsbrief 30 dagen om 
schriftelijk kenbaar te maken dat zij, bij nader inzien, afzien van deelname. Na deze 
30 dagen wordt door de stichting een factuur voor de deelnemersbijdrage verzonden. 

d. Het opzeggen als deelnemer dient uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het volgende 
jaar schriftelijk bij de Stichting Federatie Metaalplaat bekend gemaakt te zijn. 

 
De bijdrage 
Artikel 3 
a. De hoogte van de deelnemersbijdrage voor de Stichting Metaalplaat wordt elk jaar in 

oktober door het bestuur van de Stichting Federatie Metaalplaat vastgesteld, tijdens 
de behandeling van de begroting voor het volgende jaar. 

b. Het bestuur zal haar deelnemers jaarlijks informeren over de hoogte de vastgestelde 
deelnemersbijdrage. 

c. In de maand januari ontvangen de deelnemers een factuur voor de 
deelnemersbijdrage. 

 
Informatie 
Artikel 4 
De Stichting Federatie Metaalplaat verstrekt de deelnemers ieder jaar inzicht in de door 
haar ontwikkelde activiteiten. 
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Royement 
Artikel 5 
a. Nadat een deelnemer, die naar de mening van het bestuur handelt in strijd met het 

belang van de stichting, in de gelegenheid is gesteld de geopperde bezwaren te 
weerleggen, besluit het bestuur al dan niet royement uit te spreken. 

b. In alle gevallen waarin het reglement noch de statuten voorzien, beslist het bestuur. 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 december 1998 te Nieuwegein. 

 
Aanvulling op artikel 1. Deelnemers 
De aan FDP deelnemende bedrijven dienen een rol te spelen in de keten van metaalplaat 
in de vorm van productie, distributie, ver- en bewerking en/of de verkoop van 
eindproducten uit dunne plaat (oem's) of tussenvormen. 
 
Deelnemende bedrijven kunnen tevens toeleverancier aan de keten van de metaalplaat 
zijn. Zij dienen werkzaam te zijn in de volgende disciplines: 

• machines en gereedschappen voor ver- en bewerking van dunne metaalplaat; 
• hulpstoffen voor de ver- en bewerking van de metaalplaat; 
• leveranciers van software voor ver- en bewerking van metaalplaat. 

 
Aan toeleveranciers wordt de eis gesteld dat zij periodiek een objectiveerbare bijdrage 
leveren in algemene kennisoverdracht ten behoeve van de deelnemers van de Federatie 
Metaalplaat. De kennisoverdracht dient objectief te zijn en heeft betrekking op het 
product metaalplaat en/of de bijbehorende verwerkingsprocessen. Deze zaak periodiek 
ter beoordeling van het bestuur. Initieel wordt met periodiek een termijn van een 
boekjaar bedoeld. Het een en ander zal worden geëvalueerd na 3 jaar. 
 
Aanvulling op artikel 1. Buitengewone deelnemers 
Buitengewone deelnemers kunnen zijn: natuurlijke rechtspersonen (eenmanszaken) 
vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of rechtspersonen en 
instellingen en instituten die zich bezighouden met kennisontwikkeling en/of 
kennisoverdracht binnen het kennisdomein van de dunne metaalplaat. 
 
Zij hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten die door de Federatie Metaalplaat 
voor haar deelnemers worden georganiseerd. Zij hebben geen stemrecht en zijn niet 
verkiesbaar in enige functie. Ze kunnen worden benoemd in de Raad van Advies zulks ter 
beoordeling van het bestuur. Bovendien kunnen zij zitting hebben in voor de Federatie 
Metaalplaat relevante werkcommissies zulks ter beoordeling van het bestuur. Het bestuur 
heeft het recht om een buitengewoon lid te royeren. 
 
Bijdrage 
1. Van de buitengewone deelnemers wordt een geldelijke bijdrage verwacht 

overeenkomstig de systematiek zoals die van toepassing is voor deelnemers. 
2. Bovendien wordt verwacht dat buitengewone deelnemers jaarlijks een objectiveerbare 

bijdrage in natura leveren in de kennisontwikkeling en/of kennisoverdracht ten 
behoeve van de deelnemers van de Federatie Metaalplaat. 

 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 februari 2001 te Nieuwegein. 
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