
Engagementsverklaring
voor deelname aan de oogst in 2023

De basis van Community Supported / Shared Agriculture (CSA) steunt op een

respectvolle samenwerking tussen de boer, de boerderij en de oogstdeelnemers. Achter

deze principes sta ik als boer van 't Land van Rhoode. Ik verduidelijk graag een aantal

verwachtingen voor je om onze samenwerking te versterken.

CSA
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Wat mag je van mij als boer verwachten?

1. Ik zaai, plant en onderhoud een ruim aanbod van groenten en fruit op het veld.

2. Ik zorg voor een regelmatige communicatie over de teelten en het reilen en zeilen

op het veld.

3. Ik communiceer oogstrichtlijnen via e-mail, website en aanduidingen op het veld. Wat,

hoeveel en wanneer je oogst is niet precies bepaald, maar soms zal ik een limiet

stellen om iedereen de kans te geven van de teelt te genieten.

4. Ik stel oogstmateriaal (mes, spade, riek,...) ter beschikking. Indien iets ontbreekt mag

je dit altijd signaleren.

5. Ik bewerk het veld met respect voor de natuur en laat het Bio-certificeren door

TUV Noord.

6. Ik, de boer, en jullie, de oogstdeelnemers, delen zowel overvloed als oogstrisico. Ik

beperk het risico zoveel mogelijk door een diversiteit aan groenten en fruit te

kweken.

7. Ik geef op vraag inzage in de boekhouding.

8. Door je bij ’t Land van Rhoode aan te sluiten, wordt je ook lid van het CSA-netwerk

vzw: www.CSA-netwerk.be

9. Ook mag je regelmatig een Nieuwsbrief in je inbox verwachten. 



1. Ik streef naar een open en wederzijdse communicatie. Vragen, suggesties en feedback

zijn altijd welkom.

2. Na het betalen van de jaarlijkse bijdrage oogst je zelf groenten en fruit voor je

eigen dagelijks gebruik.

3. Je komt oogsten op om het even welke dag van de week en op het uur dat je past.

4. Het oogstseizoen van 2023 begint met de eerste nieuwe gewassen in april en loopt

door tot eind maart 2024.

5. Je volgt de oogstrichtlijnen zo goed mogelijk op. Oogsten in grotere hoeveelheden

dan voor eigen dagelijks gebruik (voor het inmaken of invriezen) kan alleen op

aangeven van de boer.

6. Je zorgt zelf voor verpakkingsmateriaal.

7. Het doorgeven van (een deel van) de oogst aan familie of ondermijnt alles waar we

als leden en boer van 't land van rhoode voor staan. Het spreekt voor zich dat dit

absoluut niet mag. Bij het breken van deze regel behoudt 't land van rhoode het

recht om dit lid zonder vergoeding uit te schrijven voor zijn of haar jaarabonnement.

8. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

9. Om deel te nemen aan de werking en opbrengsten van ’t Land van Rhoode dient de

jaarbijdrage voor eind maart betaald te zijn. Een gespreide betaling kan ook

afgesproken worden. Ook bij aansluiting in de loop van het jaar volgt de betaling

binnen 7 dagen. In dit geval loopt ook jouw deelname voor een heel jaar vanaf moment

van inschrijven. In een gezin is elk lid ingeschreven. Uiteraard kan er rekening

gehouden worden met co-ouderschap.
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Wat verwacht ik van jou, de oogstdeelnemer?

Respect voor de anderen, de groenten en het

land is de basis van dit project. Een helpende

hand is altijd welkom.
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Boer Ricardo


