INSCHRIJVINGSFORMULIER: CSA LIDMAATSCHAP - ZELFOOGST 2019
Ja, ik wil / wij willen / met ons gezin / graag intekenen voor het CSA lidmaatschap op De Grenshoeve, Beerbosstraat

1 te 8510 Bellegem voor seizoen 2019 dat van start gaat (afhankelijk van de weersomstandigheden) rond begin
mei 2019 en dat eindigt in april 2020.
We vragen u / jullie om deze overeenkomst te willen doornemen en invullen samen met de engagementsverklaring
(zie pag. 4 en 5) en de afsprakennota (zie pag. 6 en 7) hier bijgevoegd. Gelieve ons daarna het
inschrijvingsformulier gehandtekend terug over te maken (op papier of via scan per mail).



Noteer hieronder uw / jullie gegevens:

voornaam: ……………………………………………………… naam: …………………………………………………………..
gsm: ……………………………………e-mail: …………………………………………………………………………………….
straat + nr. + bus: ……………………………………………………………………………………………………………………
postcode + gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………...
Uw persoonsgegevens worden conform de privacywetgeving: beschermd, niet doorgegeven en enkel gebruikt om communicatie door te sturen ivm uw lopend
CSA lidmaatschap op De Genshoeve. Iedereen kan op elk moment zijn of haar gegevens opvragen en laten aanpassen. Contacteer hiervoor
de.grenshoeve@telenet.be.



gegevens van De Grenshoeve:

Luc Goemaere & An Van Wijmelbeke
Beerbosstraat 1
8510 Bellegem

facebookpag: De Grenshoeve
instagram: #DE_GRENSHOEVE#
website: www.degrenshoeve.be

e:
gsm Luc:
gsm An:
t:

IBAN BE30 1030 2913 3111



de.grenshoeve@telenet.be
0497 77 70 18
0472 30 60 76
056 45 52 16

onder bio controle door certisys: BE-BIO-01
btw: BE 0524.670.426
De Grenshoeve is lid van het CSA netwerk vzw

tarief seizoen 2019:

Een volwassen oogstaandeel bedraagt 300,- € op jaarbasis, inclusief 6% BTW.
Een kind oogstaandeel bedraagt 10 € x de leeftijd van het kind, inclusief 6% BTW.
We houden ook rekening met bepaalde situaties: denk daarbij aan lid worden in de loop van het seizoen, kinderen
die op kot zitten, co-ouderschap, betaalafspraken ... Dan werken we een aangepast voorstel uit. Communiceer dit tijdig
en duidelijk naar ons.
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Een volwassen oogstaandeel start van zodra het kind geen school meer loopt op 1 april van het oogstseizoen waaraan
wordt deelgenomen. Dat is ook het moment waarop we de leeftijd van de aan te sluiten kinderen tellen.
Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling van het voorschot van het inschrijvingsgeld en het overmaken van een
gehandtekend inschrijvingsformulier.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een oogstaandeel koopt bij een CSA bedrijf, wordt lid van een lokale
afdeling van de vzw.
Het contract en de tarieven zijn steeds geldig voor 1 seizoen. Mogelijke aanpassingen worden tijdig (vooraf start
seizoen) gecommuniceerd. We informeren voor seizoen 2020 dat er een prijsstijging voor het volwassen oogstaandeel
voorzien zal worden, gezien kostprijzen voor zaaizaden, plantgoed, brandstoffen en teeltkosten (cfr.extreme droogtes)
zijn gestegen.
Wijzigingen in familiale omstandigheden, overmacht door extreme weersomstandigheden (stormschade), afhaken in
de loop van bovenvermeld seizoen, ontbinden deze overeenkomst niet, en zijn ook geen reden tot enige terugbetaling
van het lidmaatschap.
De Grenshoeve behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.



berekening van het CSA lidmaatschap:

ons gezin bestaat uit deze volwassenen (voornaam – naam):
1. ……………………………………………………………………………………..………… x 300 € =
2. ……………………………………………………………………………………..………… x 300 € =
3. ……………………………………………………………………………………..………… x 300 € =
4. ……………………………………………………………………………………..………… x 300 € =

……………................
……………................
……………................
……………................

en deze kinderen (voornaam – naam – leeftijd vanaf 1 april van het deelnemend oogstseizoen):
1. …………………………………………………………………………………. leeftijd …… j x 10 € =
2. …………………………………………………………………………………. leeftijd …… j x 10 € =
3. …………………………………………………………………………………. leeftijd …… j x 10 € =
4. …………………………………………………………………………………. leeftijd …… j x 10 € =

……………................
……………................
……………................
……………................

De Grenshoeve houdt rekening met volgende:
- een kotstudent vanaf 1 april van het deelnemend oogstseizoen is 150 €
- regeling co-ouderschap is (leeftijd kind x 10 €) / 2
- betaalafspraken: een afbetaalplan kan, met een maximum looptijd van 7 maanden,
te starten vanaf mei 2019 tot eind november 2019.
Noteer hier de berekening: ……..…………………………………………………………………….
TOTAAL (incl. 6% BTW) =
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Voorschot / saldo

1) Je bent / jullie zijn / ingeschreven van zodra het voorschot van 150 €/ volw. pers. en 10 €/ kind werd betaald op
rekening IBAN BE30 1030 2913 3111, met volgende vermelding:
NAAM - ZELFPLUK 2019 - aantal volwassenen (V) - aantal kinderen (K) met hun leeftijd (vanaf 1 april van het deelnemend oogstseizoen)
(bijvoorbeeld: Marc Janssens - zelfpluk 2019 - 2V - 2K8-5)

2) Gelieve ons daarna het inschrijvingsformulier gehandtekend terug over te maken (op papier of via scan per
mail).
3) We vragen het resterende saldo te betalen tegen het begin van zomerverlof 2019. Gelieve de komende
maanden hiermee rekening te willen houden.
4) Wie wil en kan, mag het volledige bedrag in één keer betalen, dat maakt het praktischer voor beide partijen.
- REEDS BETAALD VOORSCHOT (incl. 6% BTW) = - …………................
REST TE BETALEN (incl. 6% BTW) =



..…….…................

noteer hier aanvullende info / zaken waarmee we rekening dienen te houden:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



publiciteit op De Grenshoeve

Website, facebook en instagram worden regelmatig aangevuld met beeldmateriaal (denk aan plukkende leden,
bijeenkomsten, mooi gevulde kruiwagens, smily kids met aardbeisnoetjes e.d. steeds op mondelinge vraag) van het
gebeuren doorheen de seizoenen op De Grenshoeve. Gelieve uw wensen aan te kruisen ivm het nemen en publiceren
van foto’s :
o Ik geef / wij geven toestemming om persoonlijke foto’s te mogen nemen op mondelinge vraag en te mogen
publiceren zowel intern (tussen de CSA leden) als extern (website, facebook / instagram).
o Ik geef / wij geven geen toestemming om persoonlijke foto’s te mogen nemen / publiceren.



handtekening ‘voor akkoord’ + datum:
Bijhorende engagementsverklaring en afsprakennota werden gelezen en goedgekeurd.
…………………………………………………………………………………………………….
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ENGAGEMENTSVERKLARING - ZELFOOGST 2019
Voor een vlotte samenwerking lijsten we een overzicht van de engagementen van beide partijen eventjes op:
De Grenshoeve engageert zich om voldoende en om een mooie variatie aan biologische gewassen te telen. Als
deelnemer engageer je zich om zelf te oogsten. Het oogstseizoen gaat van start rond begin mei 2019 (afhankelijk van
het weer). Het concrete startmoment wordt gecommuniceerd per e-mail. Als je dan het voorschot hebt betaald en het
inschrijvingsformulier gehandtekend hebt overgemaakt, kan het oogsten beginnen volgens aangegeven.
We vragen om met het volledige gezin volwaardig aan te sluiten. Dit is de correcte werkwijze tegenover de andere
gezinnen, zoniet dient vooraf het lidmaatschap ons de reden te worden gecommuniceerd. (bij punt aanvullende info).
Je kan komen oogsten op dagen naar eigen keuze vanaf 10.00u tot zonsondergang.
Je oogst eerlijk wat je vers consumeert met de leden van je gezin volgens jouw lidmaatschap, tenzij anders
aangegeven door de vlaggencode.
Je houdt rekening met het TUINaanbod. D.w.z. in de lente en in de winter is minder overvloed dan in de zomer en de
herfst. Je oogst volgens aangeduide hoeveelheden en grootte, rekening houdend met de andere deelnemers, zodat
iedereen kan meegenieten van het verse aanbod.
Samen met de landbouwer draag je het oogstrisico van de natuur: dat houdt in dat je meegeniet van overvloed bij
goeie weersomstandigheden en/of van schaarste van een bepaalde groente door slechte weersomstandigheden. De
landbouwer wikt maar de natuur beschikt. De juni maand is veruit de belangrijkste maand voor het gehele teeltseizoen.
Langdurig (extreem) te nat, te droog, te koud en zware vorst vertalen zich in het groentenaanbod. Weet dat een
TUINabonnement GEEN WINKELabonnement is.
Maar als deelnemer, kies je bewust voor een cyclisch, DUURZAAM landbouwmodel. Biologische landbouw draagt
zorg voor bodem, bodemleven en milieu, voor onze gezondheid en die van de volgende generaties. De Grenshoeve
is erkend en gecertificeerd als biologisch landbouwbedrijf. De Grenshoeve wordt op regelmatige basis gecontroleerd
op de correcte toepassing van de biologische landbouwwetgeving. De Grenshoeve is voor deze controles aangesloten
bij Certisys – BE-BIO-01.
Alle gronden voor de groententeelt zijn vanaf dit jaar 100% biologisch.
De Grenshoeve is aangesloten bij het CSA netwerk vzw waar kennis en ondersteuning wordt gedeeld.
De Grenshoeve engageert zich om steeds de nodige informatie te bezorgen over het plukaanbod, mogelijke meewerkactiviteiten, een workshop en het gebeuren op de boerderij. Dit gebeurt via het krijtbord aan de ingang van het schuine
afdak, of via een aparte mailing en de website.
De Grenshoeve is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke ouder let op zijn kinderen en leert hen zorg te
dragen voor + correct om te gaan met planten, dieren en materiaal. De pluktuin is tevens ook een werkterrein. Houd
rekening met machines: manitou, tractor, grasmaaier etc. Ga nooit voor- of achteraan een werkende machine staan.
Blijf op een ruime afstand ervan weg en begeleid je samen met de kinderen naar een veilige plaats.
CSA lidmaatschap De Grenshoeve
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Het is absoluut verboden om :
* werkmachines te betreden / in gang te zetten / te besturen
* over, op of onder een hekken of draadafsluiting te klimmen
* hekkens of poorten te openen van de weide of andere gebouwen
* de oude hoevegebouwen, de binnenkoer en de materiaalloodsen te betreden
* materiaal van De Grenshoeve mee te nemen: mesjes, houten kisten, kartonnen bakken
Respecteer het private terrein.

Nieuwtjes voor seizoen 2019:
Hoeve-eitjes zijn nog steeds apart te verkrijgen aan 0,25 €/st. Deze zijn niet bio gecertificeerd, gezien dit extra
controlekost vergt. Maar het kippenvoer dat we voorzien is wel biologisch.
Gelieve gepast geld te voorzien in de daartoe voorziene brievenbus.
(doosje van 6 eitjes = 1,5 €)
(doosje van 10 eitjes = 2,5 €)
(doosje van 12 eitjes = 3 €)
Biologische appelsappen, vruchtensappen, siropen, bouillon, olijfolie, kruidenmengelingen zijn apart te verkrijgen in
het veldwinkeltje op vrijdag vanaf 15.30u tot 18.00u en op zaterdag vanaf 11.00u tot 12.30u.
Ondertussen heeft De Grenshoeve, naast CSA zelfoogst een groentenpakketsysteem, met een pakketwaarde van 15
€ - 20 € - 25 €. Deze plaatsen zijn deels ook voorzien in onze teeltplanning. Bij beperkter pluktuinaanbod en in de
winterperiode kopen we extern aan bij locale bioboeren om deze pakketten gevarieerd te blijven aanbieden en om het
CSA aanbod absoluut te blijven respecteren. Dit seizoen zijn we ook gestart met fruitpakketten ter waarde van 10 € 15 € en 20 €. Voor de inhoud voor de fruitpakketten, kopen we aanvullend aan bij Biofresh en locale bioboeren.
Mocht het zijn dat jullie als CSA-lid even de tijd niet vinden om te oogsten of jullie geraken in de winter het veld niet
op, dan bieden we jullie de mogelijkheid om een groentenpakket te reserveren per sms op 0472 30 60 76 (tegen
dinsdagavond), zodat we jullie pakket kunnen klaarzetten tegen komende vrijdag of zaterdag. Voor het oogstwerk,
kuisen en klaarzetten en voor aanvullend de extern aangekochte groenten, rekenen we doorgaans 10 € (de waarde
van de groenten uit de pluktuin zitten reeds in jullie CSA abonnement).
In de winterperiode: witloof, champignons of specifieke teelten (= microgreens e.d.) zitten niet in het CSA abonnement.
Wie wil kan dit ook bestellen per sms op 0472 30 60 76 (tegen dinsdagavond), zodanig jullie deze kunnen ophalen
vrijdag of zaterdag. Mogelijks gekoppeld met jullie pluktuinmoment.
Als deelnemer hou je je aan de afspraken die vermeld staan in de afsprakennota (zie pagina’s 6 en 7).
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AFSPRAKENNOTA - ZELFOOGST 2019
Om het oogsten zo correct en aangenaam mogelijk te laten verlopen, lijsten we hier de afspraken op want er zijn een
aantal do’s and don ‘ts:
Houd rekening met spelende kinderen op het terrein. Rijd traag en voorzichtig de parking op en af. We bakenen deze
af tot aan de ketting. Rijd of parkeer niet verder of de ketting. (Ook opgepast bij de uitrit, want voertuigen komen soms
te snel en onverwacht uit de bocht).
Welkom op De Grenshoeve. We proberen zoveel en gevarieerd als mogelijk aan te bieden. Vanaf het startmoment,
genieten jullie van verse oogst in de tunnels en daarna aansluitend op het veld. Houd rekening in de lente, bij de start
met een beperktere hoeveelheid. Het zomer- en herfstseizoen bieden dan weer veel, vandaar dat inmaak (bij blauwe
vlag) handig is. In de winter oogsten jullie het winteraanbod op, hoever we geraken met het oogstaanbod, hangt af van
wanneer en hoe zwaar de vorst en de extremen van het teeltseizoen.
Start je bezoek altijd aan het krijtbord in het schuine afdak van de loods. We geven steeds alle belangrijke informatie
mee over het aanbod en andere zaken op De Grenshoeve. Oogstmesjes en kruiwagens vind je daar ook. Vergeet niet
het mesje terug op zijn plaats te voorzien aub !
Om praktische redenen vragen we zelf mee te brengen: eigen mesje, curverbox, enkele potjes met deksel en
veldschoeisel (laarzen + zak / curverbox om deze erin te stoppen indien ze vuil zijn geworden). Leg deze steeds terug
in je wagen of fietstas.
En dan kan het plukken beginnen. Zijn de deuren van de tunnels open, laat ze dan open.
Zijn ze dicht, doe ze dan na je bezoek ook terug dicht.
Via het vlaggetjessysteem weten jullie wegwijs op het veld. Pluk enkel daar waar vlaggetjes staan.
Hierbij de kleurcode:
* ORANJE VLAG: je kan hier met mate oogsten. Hoeveelheid / grootte volgens aanduiding op het bordje. Dat
doen we bij het beginnend oogstklaar worden of bij mogelijke schaarste, zodat iedereen de kans krijgt.
* WITTE / GELE VLAG: je kan hier oogsten voor vers gebruik. Je oogst volgens je gezinsgrootte waarvoor je
hebt betaald, wat je kan consumeren tot je volgende plukmoment.
* BLAUWE VLAG (denk aan koud – vriezer): je kan hier meer van oogsten (om bijvoorbeeld in te maken of in
te vriezen). Het gaat om gewassen die we daarna gaan opruimen omdat ze over hun tijd zouden gaan.
* RODE VLAG: je kan hier niet oogsten. Het gewas is nog niet oogstklaar en is aan het groeien, of we laten
soms het gewas even recupereren om er nadien verder te kunnen van oogsten.
* GEEN VLAG: je kan hier niet oogsten. Deze gewassen zijn nog in de groeifase. Ook al lijken ze klaar, we
vragen om toch nog even te wachten tot Luc het startsein geeft.
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Respecteer de oogstmethode en de hoeveelheid dat wordt aangegeven: bijvoorbeeld blaadjes plukken of snijden vanaf
een bepaalde hoogte. Oogst mee met de rij of zoek de grootste in de rij.
Heb respect voor het product en het werk. Een kleine wortel of dunne prei smaakt evenveel of een grote !
We bemerken even wat er soms verkeerd loopt: 1) Kleine of gebroken wortels vinden we terug in de afvalbak of los op
de grond. 2) De prei wordt selectief geoogst met als gevolg dat de kleintjes blijven staan en worden kapot getrapt. 3)
De plukslaatjes worden niet correct weggesneden: de onderste blaadjes blijven onaangeroerd en het hart van de plant
wordt weggesneden, waardoor deze niet meer teruggroeit. 4) Meerdere kleine kooltjes worden uitgesneden t.o.v de
zoektocht naar 1 groot exemplaar met als gevolg dat de grote exemplaren dan doorschieten en er te veel
(onvolgroeide) stuks zijn weggesneden zodat onze teeltplanning naar verdeling voor iedereen niet meer klopt. Zodus
met aandrang aandachtig, correct en respectvol oogsten aub !
Loop altijd op de paden. Zelfs als er geen gewassen op de teeltbedden staan. Het is belangrijk dat de aarde op de
bedden zo weinig mogelijk dichtgetrappeld wordt. Zo blijft de bodem luchtig en kunnen de planten vlot water, zuurstof
en voedsel opnemen.
Help je kinderen. Neem de tijd om je kinderen evenals vriendjes die mogelijks eens meekomen, goed toe te lichten.
Informeer hen wat kan en wat niet. Houd altijd een oogje in het zeil.
Draag zorg voor het materiaal. Zet een spade steeds terug recht in de grond. Dan is deze zichtbaar voor de volgende
gebruiker. Oogstresten mag je achterlaten op De Grenshoeve. Gelieve deze in de daartoe voorziene tonnen en bakken
te deponeren.
Houd de wasplaats aan de opkweekzone proper ; doe de groenresten in de daartoe voorziene bak en laat geen resten
op de rooster of op de grond achter. Laat een emmer vollopen om je grove groenten in te wassen met het borsteltje
i.p.v. deze ten volle met de spuit af te spuiten. Hierdoor reduceer je het waterverbruik. Laat alles netjes achter voor de
volgende gebruiker en leg de spuit af.
De speeltuin is toegankelijk voor de kinderen. Sluit het poortje voor de kippen. Kleine kinderen onder begeleiding laten
spelen. Respecteer de dieren. Respecteer het private terrein.
De fietsjes dienen na gebruik terug op hun daartoe voorziene plaats te worden gezet.
Honden aan de leiband ; laat ze niet los in de pluktuin.
Toiletgebruik: er zijn 2 toiletten met een handwaslavabo beschikbaar thv de loods. Hou deze proper, was steeds
handen en doe het toiletdeksel en de deuren steeds dicht.
Participatie: wie graag eens een handje wil toesteken in de pluktuin, mag dit doen. Meld vooraf aan Luc wat je graag
zou willen doen of vraag waarmee je kan helpen. We proberen op voorhand ook enkele meerwerkmomenten te
plannen.
Suggesties, feedback en ideeën zijn steeds welkom. Deze kan je deponeren in de zwarte brievenbus thv het schuine
afdak. We kunnen er uit leren en proberen zoveel als mogelijk ermee rekening te houden.
We danken jullie alvast voor jullie trouwe deelname ; met goeie afspraken blijft het voor iedereen correct en
aangenaam.
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