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1. Opening
Welkom, vaststellen agenda en bestuursverkiezing
2. Voor de leden
Ledenaanbod 2023 (propositie), winterprogramma, wijzigingsvoorstel contributie,
ontwikkeling buurtmarkten, nieuwe opzet campagne "Wij eten lokaal" en update PGSproject
3. Beleid
Hechtere samenwerking voor lobby met de federatie van agro-ecologische boeren en
update lobby-activiteiten, toekenning en uitwerking Porticus subsidie-aanvraag
4. Discussie: peiling behoefte kennisontwikkeling
5. Rondvraag
6. Sluiting

Benoeming nieuw bestuurslid
Sinds een half jaar hebben we een nieuw aspirant bestuurslid: Patrick de Haan van de
Beemstergaard. Op 9 november wordt hij officieel verkiesbaar gesteld en na jullie
goedkeuring aangesteld als bestuurslid.
Gezocht: nieuwe bestuursleden!
Twee bestuursleden zijn om verschillende redenen gestopt, daarom zoeken we nieuwe
bestuursleden, specifiek:
een secretaris en
iemand die vanuit het bestuur zitting wil nemen in het kennisplatform Stadslandbouw
Nederland.
Heb je zin om komende periode een bijdrage te leveren? Of weet je iemand die dat wel
leuk zou vinden? Voor meer informatie en/of kandidaatstelling mail naar
info@csanetwerk.nl

We hebben geïnventariseerd wat we leden precies kunnen bieden. We merken dat de
kaart op de website veel oplevert en de deelname aan het winterprogramna en de eerder
georganiseerde conferenrties groot is. Op de ledenvergadering presenteren we het
resultaat van die inventarisatie en onze brainstorm: de propositie voor onze leden.
Natuurlijk horen we graag van jullie wat we nog meer zouden kunnen doen!

Een belangrijk onderdeel van het ledenaanbod is het winterprogramma, dat we elk jaar
organiseren, over aansprekende en/of actuele onderwerpen; want kennis is kracht!
Dit winterseizoen organiseren wij in ieder geval 2 online workshops en een
excursie/uitwisseling:
18 januari 2023, 20.00-21:30 uur, met Linder van den Herik, Permacultuur Tuinderij de
Voedselketen, over “Ecologisch plaagbeheer”. Hoe creëer ik habitats voor insecten op
mijn tuinderij, om plagen te beheersen.
15 februari 2023, 20.00-21:30 uur, met Jolke De Moel, Kattendorfer Hof, over
"Seizoensverlenging met een tunnelkas”. Jolke deelt haar "tips en tricks” over o.a.
indeling, ergonomie van werkplek, teeltmogelijkheden en -wijze.
Ook zijn we in gesprek met de grootste CSA in Europa, de Kattendorfer Hof (450 ha,
Noord-Duitsland), voor een inspirerend bezoek met rondleidingen, met een grotere
groep. De datum (eind januari/begin februrari) en andere details volgen binnenkort.

Een paar grote CSA's hebben laten weten dat de bijdrage per lid van een CSA weliswaar
solidair is, maar administratief onhandig en resulteert in hoog bedrag voor hen. Daarom
hebben we een nieuw voorstel uitgewerkt, uitgaande van een vast bedrag, met financiële
ledenvoordelen.Het voorstel wordt opgestuurd na aanmelding en gepresenteerd op de
vergadering.

Een Buurtmarkt kan een mooie aanvulling zijn op een CSA Tuinderij. De leden van de
tuinderij kunnen via een Buurtmarkt ook andere lokale producten bestellen, aangevuld
met producten van de bio-groothandel. Zo ben je een volledige vervanging van de
supermarkt. Je kan via een Buurtmarkt in de winterperiode ook biologische groenten
aanbieden, die dan van iets verderweg komen. Op de ALV gaan we verder in op onze
ideeën om deze Buurtmarkten verder te ondersteunen.
Als jij - of een groepje van jouw leden/oogst(aan)deelhouders/oogstgenoten - interesse
heeft voor een Buurtmarkt, dan nodigen we ze van harte uit voor een gratis korte online
cursus Start je eigen buurtmarkt (3 avonden) voor ‘initiatiefnemers’, die start op dinsdag 8
november 20.00 – 21.30 uur. Dit is één dag voor de ALV…

Het voorstel gaat uit van 2 campagnemomenten, op gunstiger momenten, om je tuinderij
optimaal te kunnen promoten en het seizoen te benadrukken:
voorafgaand aan het seizoen, als er al wat te zien en te beleven is op de tuinderij
(Pasen 2023).
Najaar 2023: volop genieten van de oogst, rondleiding en meteen proefpakket
meenemen.
De volledige campagneopzet sturen we toe na aanmelding.

Ons PGS project is in volle gang. PGS staat voor Participatory Guarantee System. Een
term om een systematiek voor boer-burgerdialoog te omschrijven. Ook wij willen graag de
interactie tussen boeren en burgers meer vorm geven, in onze Buurtmarkten
(Voedselverenigingen) en in onze CSA tuinderijen. Op pgsnederland.nl vind je meer
informatie. We gaan in december verder aan de slag om de ideeën voor een PGSsystematiek voor Buurtmarkten en CSA tuinderijen uit te werken. Voor Buurtmarkten geldt
dat (groepen) leden van Buurtmarkten in gesprek gaan met hun leveranciers aan de
Buurtmarkt.
Voor CSA-tuinderijen gaat het over een vorm van collegiale toetsing (zoals bij de BDVereniging): tuinders gaan bij elkaar op bezoek, om kennis en informatie uit te wisselen,
waarbij dan ook een aantal leden van de CSA die bezocht wordt betrokken worden. De
ideeën voor verdere ontwikkeling van de tuin of de Buurtmarkt, in eerste instantie
aangedragen door de boer of producent zelf, worden daarbij in een verslag genoteerd,
zodat ook anderen, die bij die boer of producent kopen, kunnen zien wat die daaraan
doet. Zo maken we onze duurzame inspanningen ook beter zichtbaar voor consumenten.
Op de ALV meer informatie hierover.

Lokaal duurzaam voedsel breed onder de aandacht gebracht!
Het CSA Netwerk heeft het afgelopen jaar veel reuring weten te krijgen voor een
duurzaam landbouwbeleid: groenboerenplan aangeboden aan ministers. We zijn
aangesloten bij de Federatie van Agro-ecologische Boeren en in dat verband medeopstellers van het Groenboerenplan. Alex Schreiner (voorzitter CSA netwerk) en Bregje
Hamelynck (actief lid en voormalig bestuurslid) zaten namens de de federatie aan tafel bij
de gesprekken met Remkes afgelopen zomer, in vervolg op dit groenboerenplan. Ook
heeft de Federatie op dit moment diverse gesprekken met het ministerie van LNV over de
thema’s kennis, onderzoek en onderwijs, toegang tot grond, korte keten, hinderende wet&regelgeving, en over de inzet van overheidsinstrumenten om de landbouw te
verduurzamen.
Op de ledenvergadering vertellen we meer over wat we daar bereikt hebben en wat de
komende tijd nog staat te gebeuren. Het zou ook super zijn als je de leden van jullie CSA
of Buurtmarkt vraagt om het Groenboerenplan te steunen!

Vanuit de Federatie hebben we ook meegeschreven aan een grote subsidieaanvraag, om
meer tijd en middelen beschikbaar te maken voor de beleidsomslag, die nodig is voor het
in gang zetten van een echt duurzame landbouwtransitie. Die subsidie is toegekend! Op
de ledenvergadering lichten we toe wat dat inhoudt en betekent voor het CSA Netwerk.

We willen peilen waar CSA-tuinders en Buurtmarkten behoefte aan hebben, om hun
kennis uit te breiden en/of op te vijzelen.
We zijn bezig met het organiseren van workshops, conferenties, thema-bijeenkomsten en
cursussen, zoals ook blijkt uit de propositie voor leden en het winterprogramma. We
horen ook graag van jullie wat belangrijke thema’s zijn om ons op te richten.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@csanetwerk.nl toe aan uw adresboek.

