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Welkom! 
Met tweeëndertig online deelnemers en het voltallige bestuur bespraken we de voortgang van het CSA 

Netwerk Nederland.  

Waar komen we vandaan 
Tijdens de CSA conferentie op de Eemlandhoeve in Amersfoort in januari 2018 stond iemand op met de vraag: 

wie wil mee helpen een netwerk te vormen voor CSA in Nederland? Drie mensen reageerden toen. Wietse 

Bakker is daar één van. Wietse: “Ik vind het super belangrijk om voor ons als kleinschalige duurzame boeren 

een netwerk te vormen. Ik ben heel blij dat het er nu zo goed uitziet, nu kunnen we echt beginnen. Volgende 

stap is te gaan kijken wie wat gaan doen, ook in het seizoen zelf. Als tuinder in het seizoen is het lastig, soms 

vliegen de dagen gewoon om, je hebt echt geen tijd om er aan te gaan zitten.” 

Hoera! Het bestuur! 
De deelnemers aan de Algemene Leden Vergadering zijn akkoord met de voorgedragen bestuursleden: 

Jolke de Moel - CSA Kattendorferhof, Duitsland 

Kasper Hoex - CSA De Groente Amsterdammer, Beverwijk/A'dam 

Myrthe Warnaar- Coppes - Ondersteunend lid, voorheen bloemen CSA 

Robert Klaassen - Drechtstadsboer, Dordrecht 

Valerie van Dijck - CSA De Veldhof, Gorssel 

Wietse Bakker - Land in Zicht, Hilversum 

Bregje Hamelynck - CSA Ús Hôf, Sibrandabuorren 

 

Kascontrole 
Iedere vereniging heeft naast een penningmeester ook een kascontrole commissie nodig, dat zijn twee 

mensen die het financieel jaarverslag checken. Dit gebeurt vóór de volgende ALV. Voor dit jaar zijn dat Moniek 

van Hirtum en Martien Spitzen. 

Contributie 

Als je als CSA initiatief lid wordt van het CSA Netwerk betaal je jaarlijks voor ieder huishouden dat deelneemt 

aan jouw CSA initatief €2. Één van die twee euro’s gaat naar internationaal CSA netwerk Urgenci.  

 

Voor dit jaar is het zo dat als je na 21 mei lid werd je een vrijwillige bijdrage betaalt, van minimaal €20. Op die 

manier hebben we gelegenheid om komende jaarvergadering onze leden te informeren dat zij meebetalen 

aan lidmaatschap van CSA Nederland.  

 

Ondersteunende leden zijn ook welkom, voor hen is de minimumbijdrage €10 per persoon. Dit is ook bedoeld 

voor mensen die bezig zijn een initiatief op te starten, om zo een plekje op de kaart te kunnen krijgen. 

Onderzoekers etc kunnen zo ook steunlid worden.  

 

Wat doet Urgenci? Urgenci zorgt ervoor dat er bij FAO, bij Europese Commissie, bij de VN belangen te 

behartigen van agroecologie en CSA. Dat in een context waar de agroindustrie domineert. Al het geld van het 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de Europese Unie gaat naar industriële landbouw, niets naar ons. 



Wij dragen bij aan biodiversiteit, leveren een positieve bijdrage. We willen daar aandacht voor vragen ook in 

die internationale gremia. 

Regionale Kenniskring Werkgroep 
‘Regionale Kennis Kringen’ bevalt de deelnemers aan deze werkgroep wel. Deze werkgroep wil op regionaal 

focussen. Marlen wil graag praktisch samenwerken. Yvette en Mirthe kunnen regelwerk doen, zij willen ook 

aanschuiven. Wietse maakt basiswerk van hoe zo iets eruit zou kunnen zien. Wietse neemt initiatief. 

Werkgroep Onderzoek (i.s.m. Federatie voor Agro-ecologische Boeren) 
Doel is om onderzoeksvragen die leven binnen onze groep, zodanig beschikbaar maken dat onderzoekers die 

vragen bij ons op de website kunnen vinden. We worden vaak benaderd om vragen te beantwoorden. We 

willen basis informatie beschikbaar stellen aan onderzoekers zodat we niet steeds allemaal heel veel dezelfde 

vragen hoeven te beantwoorden. Daarom is het inschrijfformulier om lid te worden van het CSA netwerk ook 

zo uitgebreid, zodat een deel van de vragen voor onderzoekers al beantwoord is. Er zijn steeds meer 

onderzoekers met belangstelling voor CSA en agro-ecologie. Belangrijke functie voor ons om onderzoekers te 

linken met praktijk. 

Recepten 
Veel CSA tuinders worden gevraagd om recepten, fijn als we daar met elkaar voor kunnen zorgen. De 

Wassende Maan heeft een mooie receptensite. In samenwerking met De Voedselwerkplaats van Netwerk 

Duurzame Dorpen onderzoeken we de mogelijkheden voor een recepten App.  

Werkgroep Mechanisatie voor kleinschalige tuinderijen 
Wens om beter te organiseren, kennis en ervaring die er is boven tafel te krijgen om van elkaar te leren. 

Werkgroep van twee of drie personen die online lijst gaan maken met: 

1) Wat is er al en waar kan je dat kopen? Wellicht met video uitleg over kleinschalige mechanisatie, wat 

is ideale bedbreedte, etc 

2) Wat willen we nog? Dit kan een manier om de ontwikkeling daarvan te versnellen.  

Nico heeft techniek studenten die opdrachten moeten doen. Via platform aanbieden. Kasper stuurt mensen 

die in dat groepje zaten een mail, en zoekt nog twee mensen om te helpen. Betrek Sjaak Kreeft van 

landbouwschool. Tip van Wilma Abspoel.   

Oogstfilmpjes 
Elske kent studenten die oogstfilmpjes willen maken.  

Werkgroep Vertegenwoordiging (politiek, beleid, burgers activeren) 
Er is een werkgroep gevormd. Wout Veldstra, Jolke en Elisiv gaan hier verder mee.  

Aankondiging van andere organisaties 
Vanuit Urgenda, Caring Farmers, Stichting Nationale Boomfeestdag en Stichting MEERGroen is een campagne 

gestart: Meer Bomen Nu. Uit natuurgebieden worden jonge boompjes gerooid die daar gedund moeten 

worden. Die boompjes worden gratis gegeven aan mensen die ze willen planten, vooral bij boeren voor heggen 

en hagen. Doel is zo 1 miljoen bomen te planten. Vraag aan CSA initiatieven: heb jij plek om in de winter 

ingekuilde boompjes te herbergen? Vanuit deze ‘bomen hubs’ kunnen mensen hun mix van variëteiten 

ophalen. Met een tiende hectare kan je al enorme hulp zijn en duizenden bomen inkuilen. Heb je plek? Neem 

contact op met Josephine.  Hier meer informatie.  

Vervolg, aanhaken 
Wil je je steentje bijdragen? Fijn! Wordt lid van het CSA Netwerk en geef daarbij aan wat je kan en wil doen.  

https://www.dewassendemaan.be/recepten
mailto:%20josephine.schuurman@urgenda.nl
https://meerbomen.nu/organiseer-jij-een-bomenhub/
https://csanetwerk.nl/lid-worden-van-csa-netwerk-nederland/

