
 

Overeenkomst tussen boerderij-aandeelhouders en CSA-boerderij Het Vlinderveld: GROENTENPAKKET-formule 
Om de goede werking van Het Vlinderveld en een goede verstandhouding met de oogstaandeelhouders te verzekeren, wordt 
het volgende afgesproken: 

 
Algemeen 

● De boer engageert zich om voldoende groenten te kweken, de groenten-aandeelhouder engageert zich om 34 weken 
zijn pakket af te halen; 

● Het groenten-aandeel start op 9 april en eindigt op 26 november 2020.  U heeft recht op 34 pakketten. Indien u met 
verlof gaat mag u het pakket door iemand anders laten ophalen of het pakket verplaatsen naar december. Dit kan je 
maximaal 4 keer doen. 

● Pakketten worden afgehaald op de aangegeven data (tenzij tijdig anders gecommuniceerd), meestal gaat het om een 
donderdag (indien donderdag een feestdag is, wordt het woensdag) tussen 17u30 en 18u30 (Schom) of 19u30 en 20u30 
(Nekkerspoel); 

● Een pakket bestaat gemiddeld uit 5 à 6 porties per volwassen equivalent. We werken volgens de principes van CSA, dus 
zowel het risico als de meeropbrengsten worden gedeeld, dit betekent eveneens dat uw pakketten tijdens het 
hoogseizoen rijkelijker zullen gevuld zijn, dan bv. in het vroege voorjaar. De boerderij-aandeelhouder houdt er dan ook 
rekening mee dat niet ieder seizoen hetzelfde is; 

● Wanneer de groenten-aandeelhouder in de weken waarin er geen pakket voorzien is zelf zou komen oogsten, houdt 
hij/zij zich aan de regels voor zelfoogst. We werken in vertrouwen. U neemt niet meer mee dan dat u nodig heeft voor 
uw gezin tot aan het volgende pakket; 

● Het groenten-aandeelhouderschap houdt ook een risico in; sommige teelten kunnen mislukken. Door te diversifiëren 
proberen we dit risico zo veel mogelijk in te dekken. Anderzijds staat meeropbrengst ook ter beschikking van de 
aandeelhouders; 

● Het Vlinderveld werkt op een natuurlijke manier, zonder pesticiden en kunstmest. Het Vlinderveld is bio gecertificeerd. 

● In bijlage vindt u nog enkele afspraken.  

Prijs 

● De prijs van het groenten-aandeel groentepakketten wordt jaarlijks geïndexeerd, verder kan ook op de 
boerderij-aandeelhoudersvergadering door de aanwezige zelfoogst-groenten-aandeelhouders besloten worden om de 
prijs te verhogen. CSA doelt erop dat het boerderij-aandeel een reële afspiegeling vormt van de kosten van het bedrijf 
(werking, investeringen, loon), dit impliceert dat deze prijs jaarlijks herbekeken wordt op basis van de cijfers van het 
voorgaande jaar en de voorziene kosten van het volgende jaar. De nieuwe prijs wordt steeds meegedeeld in het verslag 
van de oogstaandeelhoudersvergadering (midden december); 

● Voor het seizoen 2020 kost een klein groenten-aandeel groentepakketten 425€ , 646€ voor een midden groot pakket 

en 960 voor een groot pakket. Ook is er een mogelijkheid om een pakket om de twee weken te bestellen. 

● De groenten-aandeelhouder neemt zelf een bak of zak mee om de groenten mee te nemen. 

  



Deze overeenkomst voor een boerderij-aandeel GROENTENPAKKETTEN wordt afgesloten tussen Het Vlinderveld en de 
heer/mevrouw: 

Naam  

Straat + huisnummer  

Postcode + gemeente  

Telefoonummer  

e-mail adres 1  

e-mail adres 2  

 

Inwonende gezinsleden: 

Ik kies voor een: 

❏ Klein pakket (425 euro) 1 à 2 personen 

❏ Middel groot pakket (646 euro) 2 à 3 personen 

❏ Groot pakket (960 euro) 3 à 4 personen 

 

Ingevulde formulieren mag u afgeven of inscannen en doorsturen naar info@vlinderveld.be of in de brievenbus steken op het 
adres Grote Nieuwedijkstraat 371, 2800 Mechelen 

 

 

 

De oogstaandeelhouder, Het Vlinderveld 

  

mailto:info@vlinderveld.be


Bijlage bij de overeenkomst tussen de oogstaandeelhouder en CSA Het Vlinderveld 

● Pakketten worden opgehaald op donderdag (tenzij anders gecommuniceerd) tussen 19u30 en 20u30. U kan rekenen op 
34 pakketten. Volgende data worden vooropgesteld (eventuele aanpassingen zijn mogelijk, maar worden tijdig 
gecommuniceerd bv. indien er niet geoogst kan worden door overmacht): 
 

1 09/04/2020 13 02/07/2020 25 24/09/2020 

2 16/04/2020 14 09/07/2020 26 01/10/2020 

3 23/04/2020 15 16/07/2020 27 08/10/2020 

4 30/04/2020 16 23/07/2020 28 15/10/2020 

5 07/05/2020 17 30/07/2020 29 22/10/2020 

6 14/05/2020 18 06/08/2020 30 29/10/2020 

7 21/05/2020 19 13/08/2020 31 05/11/2020 

8 28/05/2020 20 20/08/2020 32 12/11/2020 

9 04/06/2020 21 27/08/2020 33 19/11/2020 

10 11/06/2020 22 03/09/2020 34 26/11/2020 

11 18/06/2020 23 10/09/2020   

12 25/06/2020 24 17/09/2020   

 

● Indien u in één van de weken waarin er geen pakket wordt voorzien eens wil komen oogsten, volg dan bij het plukken 
steeds de instructies op de bordjes, zelfs al vind je zelf dat de gewassen plukrijp zijn, wacht tot dit als dusdanig wordt 
aangegeven. Soms wachten we bv. wat langer om een zekere spreiding te realiseren, dit is dus in jullie voordeel. Pluk 
ook alleen de groenten die echt rijp zijn en die voldoende groot zijn. 

○ Groen lint: plukken voor eigen vers gebruik, je plukt wat je consumeert tot je volgende plukmoment en enkel 
voor de mensen voor wie jij bijdraagt; 

○ rood lint of geen lint: de groenten zijn nog niet oogstklaar! 
○ Wit vlagje: op het bord aan de ingang staat een lijstje groenten onder witte vlag. Extra plukken om te bewaren 

is mogelijk en zelf wenselijk, het gaat over vruchten en gewassen, die anders zullen moeten worden 
weggegooid omdat ze over tijd gaan; 

● Kijk op de website (www.vlinderveld.be) voor extra info (oogst instructies en recepten), wekelijks sturen we u ook een 
e-mail om jullie van bepaalde zaken op de hoogte te brengen. 

● We werken volledig op wederzijds vertrouwen, je neemt enkel waarvoor je een bijdrage hebt betaald. 
● We werken participatief: hulp, suggesties, ideeën zijn altijd welkom. Samen evalueren we op het einde van het jaar hoe 

alles verlopen is en wat beter kan. Op die manier kan de werking het jaar nadien aangepast worden aan uw wensen. 
● Bij algemene vragen, vragen over oogsten, vragen over bereidingswijze, opmerkingen, …. Stel ze gerust. 

davy@vlinderveld.be - 0487 48 27 07 

mailto:davy@vlinderveld.be

