
 

Overeenkomst tussen oogstaandeelhouders en CSA zelfoogstveld Het Vlinderveld: GROENTEN & KLEIN FRUIT 
Om de goede werking van CSA zelfoogstveld 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 oogstaandeelhouder engageert zich om ze te komen 
oogsten; 

● Het oogstaandeel start op 1 april en eindigt op 31 maart het jaar nadien, u kan groenten komen plukken vanaf deze 
datum en wanneer u uw betaling heeft doorgevoerd. Een oogstaandeelhouder engageert zich telkens voor een volledig 
seizoen; 

● Deze overeenkomst start op 1 april 2020 en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de oogstaandeelhouder het contract 
opzegt, dit kan telkens vanaf de datum waarop het verslag van de jaarlijkse oogstaandeelhoudersvergadering (telkens 
begin december) verstuurd wordt tot 31 dagen of 1 maand nadien, daarna worden de facturen voor het nieuwe 
oogstjaar opgemaakt; 

● Indien uw gezinssamenstelling verandert, meldt dit dan via davy@vlinderveld.be; 

● Oogstaandelen worden steeds voor een volledig gezin aangekocht. Er kan wel rekening gehouden worden met deeltijds 
gezinsleden, bv. Kotstudenten, kinderen in een nieuw samengesteld gezin of eigen productie; 

● U kan op gelijk welk moment van de dag komen oogsten, 7 op 7; 

● De groentenoogstaandeelhouders kunnen vers komen oogsten wat er geconsumeerd wordt binnen het gezin. De boer 
geeft via infobordjes en via e-mail aan wat er geoogst kan worden. We werken op vertrouwen, dus iedere 
oogstaandeelhouder verzekert dat hij dit niet schendt. De oogstaandeelhouder houdt er dan ook rekening mee dat niet 
ieder seizoen hetzelfde is; 

● Hamsteren (inmaken, invriezen, etc.) kan enkel bij overvloed, ook dit wordt aangegeven via de bordjes en vlagjes en via 
e-mail; 

● Het doorverkopen of uitdelen aan niet-oogstaandeelhouders is uiteraard niet toegestaan; 

● Het oogstaandeelhouderschap 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 en de boer zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en ouders letten op hun kinderen en 
leren hen correct om te gaan met planten; 

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

● In bijlage 2 vindt u nog enkele afspraken. 

Prijs 

● De prijs van het groentenoogstaandeel wordt jaarlijks geïndexeerd, verder kan ook op de 
oogstaandeelhoudersvergadering door de aanwezige oogstaandeelhouders besloten worden om de prijs te verhogen. 

● CSA doelt erop dat het oogstaandeel 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 groentenoogstaandeel 365€ per volwassene (vanaf 18 jaar) en 14€ vermenigvuldigd 
met de leeftijd (die het in de loop van dat jaar bereikt) voor kinderen (vanaf 5 jaar). Deze prijs geldt voor de periode 1 
april 2020 tot en met 31 maart 2021;   
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Deze overeenkomst voor een groenten en kleinfruit zelfoogst aandeel wordt afgesloten tussen Het Vlinderveld en de 
heer/mevrouw: 

 

Naam  

Straat +huisnummer  

Postcode + gemeente  

Telefoonnummer  

e-mailadres 1  

e-mailadres 2  

  

Inwonende gezinsleden:  

 

Naam voltijdse volwassenen (ouder dan 18jaar) 

 

 

 

 

 

 

Deeltijds volwassenen 

Naam Aanwezigheidspercentage* 

  

  

  

*Geef in een percentage aan hoeveel de persoon (bv. kotstudent) bij het gezin inwoont.  

 

Kinderen (jonger dan 18 jaar) 

Naam Geboorte datum Aanwezigheidspercentage indien deeltijds* 

   

   

   

   

*Indien u een nieuw samengesteld gezin vormt, geef aan welk percentage van de tijd het kind bij u inwoont. 

 

De oogstaandeelhouder, Het vlinderveld,   



 

 

Bijlage bij de overeenkomst tussen de oogstaandeelhouder en CSA Het Vlinderveld 

 

● Volg 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. 

o Groen bordje: plukken voor eigen versgebruik, je plukt wat je consumeert tot je volgende plukmoment en 
enkel voor de mensen voor wie jij bijdraagt; 

o Geen bordje: de groenten zijn nog niet oogstklaar! 

o Wit vlagje: op het bord voor aan het veld 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; 

● Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken, zelfs al hebben anderen voor u al een hoop loof aangelegd op het 
plantbed, of elders, volg aub hun voorbeeld niet. 

● Loop altijd op de paadjes, niet op de bedden, zelfs als er geen gewas op groeit. Je trapt zo de aarde op de bedden plat. 
Let ook steeds op waar je loopt zodat je geen gewas plattrapt. 

● Materiaal: 

o Een mes kan je zelf meenemen, er zijn ook messen beschikbaar op het veld 

o Andere zaken zoals rieken om groente los te wrikken uit de grond staan ter beschikking op het veld; 

● Breng zelf een zak of bak mee om je groenten in te transporteren. 

● Neem de tijd om je kinderen goed uit te leggen wat kan en niet kan en houdt ze natuurlijk in de gaten. 

● Vind je de deur van de tunnel open, laat hem open. Vind je hem dicht, doe dan weer dicht. 

● Kijk op de website (www.vlinderveld.be) voor extra info (oogstinstructies 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 
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