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Op woensdag 6 julie heeft het CSA-netwerk samen met andere partijen en namens 2.500
boeren een 10-puntenplan aangeboden aan de ministers Staghouwer (Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit) en van der Wal (Natuur en Stikstof), om alle boeren perspectief te
kunnen bieden in de omslag naar een écht ander voedselsysteem.
Lees het Groeneboerenplan (pdf)
Tip: deel deze info ook met je leden/oogstgenoten/oogstaandeelhouders en alle mogelijk
geïnteresseerden van je netwerk! Je kunt ook ondersteuner worden via
groenboerenplan.nl

Foto: Aanbieden Groenboerenplan aan ministers Staghouwer en van der Wal

De ALV vond dit jaar wegens Corona online plaats, op woensdag 30 maart, van 20:00 tot
22:30 uur. Op de agenda stond:
Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening
Deze worden goedgekeurd, na toelichting door Bregje Hamelynck (voormalig
voorzitter) en Frederike Lether (penningmeester).
Werkplan en begroting voor 2022
Deze worden ook goedgekeurd. Het netwerk gaat verder op de ingeslagen weg en zal
in 2022 ook aandacht besteden aan de fundamenten (ledenadministratie en
communicatie).
Helaas is inmiddels duidelijk dat twee subsidieaanvragen (SABE en deom projecten
aanvraag) afgewezen zijn, maar daar gaan we bezwaar tegen indienen.
nieuwe bestuursleden (Nicole Krassenberg en oproep extra (tuinder)bestuurslid)
Nicole Krassenberg wordt unaniem als nieuw bestuurslid aangenomen, met de
specifieke taakstelling in- en externe communicatie. Na de vergadering heeft zich nog
een tuinder gemeld als extra bestuurslid (Patrick de Haan), n.a.v. de oproep.
inhoudelijk deel: 5 thema's in breakoutrooms:
- Programma ontwikkeling voor nieuwe tuinders:
trainingsmodule opzetten
- Participatory Guarantee System:
PGS = van elkaar leren, elkaar bevragen en beoordelen
- Wetenschappelijk onderzoek:
is er behoeft en zo ja op welk gebied
- Communicatie naar buiten (leden en relaties):
hoe pak je dat efficiënt en effectief aan?
- Toegevoegde waarde CSA-netwerk:
waar moet het netwerk zich de komende jaren voor inzetten?

We gaan uiteen in 2 breakoutrooms.
1. Communicatie
Er is behoefte aan tips en tricks voor communicatie naar buiten:
- naar oogstgenoten: Hoe trek je oogstgenoten aan
- naar de buitenwereld (gemeenten/ nationale politiek): wat is het belang van CSA's,
hoe zetten we ons neer? En hoe leer de taal van ambtenaren en politiek spreken?
In het algemeen: hoe kan je oogstgenoten en externen betrekken bij het CSA-netwerk
en hoe kunnen we een beweging gaan vormen?
2. Toegevoegde waarde CSA-Netwerk NL
Samenvatting van wat de leden belangrijk vinden: er zijn veel verschillende
boeren/tuindersgroepen die op komen voor het belang van (kleine) ecologische
boeren en tuinders, en waar mogelijk moeten we vooral aansluiten bij bestaande
groepen voor gezamenlijke lobby en acties.
We onderscheiden ons van andere groepen in het direct contact tussen producent en
consument (boeren-burgers dialogen). Richtingen die leden noemen:
ondersteuning van nieuwe tuinders die een CSA willen opzetten (regelgeving,
rechtsvormen, etc.)
discussie over rechtsvormen en de spanningen tussen besturen en tuinders verder
voeren
naar de buitenwereld uitdragen wie we zijn en wat CSA's zijn, het verder uitdragen/
uitbaten van boeren/burger dialogen
beweging creëren van onze achterban (oogstgenoten) om belang van CSA's te
onderstrepen bij de politiek.

Dinsdag 9 augustus, 19:00 -21:00 uur, CSA Land in Zicht, Rading 1B, Hilversum
Lekkere maaltijd vooraf (18:00 - 19:00 uur) mogelijk na aanmelding (eigen bijdrage
€ 10).
PGS staat voor Participatory Guarantee System, een systematiek die wereldwijd in
gebruik is om de duurzaamheid van boeren en producenten te toetsen; niet door een
"derde partij", maar door interactie tussen boeren/producenten onderling (vergelijkbaar
met de collegiale toetsing bij de biologisch-dynamische (BD-)boeren, of tussen
boeren/producenten en burgers.
We willen deze systematiek gaan gebruiken voor het CSA-netwerk, zowel voor de
buurtmarkten als de de tuinderijen. Om van elkaar te leren en beter inzichtelijk te maken
hoe we als CSA-initiatieven bijdragen aan een brede invulling van agro-ecologie (=
duurzame voedselproductie).
Tijdens de bijeenkomst zullen de onderzoekers van het Corpericus verslag doen van de
pilot bij Buurtmarkt Goed Volk in Lichtenvoorde en zal Both Ends een samenvatting
geven van de 8 buitenlandse voorbeelden die zijn geraadpleegd. Zij zullen op basis van
hun onderzoek advies uitbrengen aan het CSA-netwerk over hoe we deze systematiek
kunnen gebruiken.
Je bent van harte welkom om mee te luisteren en te denken over het vervolg! Meld je aan
per e-mail aan info@csanetwerk.nl en laat meteen even weten of je mee wil eten en je
eventuele dieetwensen.

Heb je een interessante cursus, die ook toegankelijk en interessant is voor (leden van)
andere CSA's, voedselcoöporaties of Buurtmarkten? Mail naar info@csanetwerk.nl en we
plaatsen het ook op de agenda van de CSA-Netwerk-site: csanetwerk.nl/agenda en onze
facebookpagina (facebook.com/csa.netwerk.nl, zie afbeelding hierboven).
Helemaal leuk als je korting aan kunt bieden natuurlijk!
Overigens kun je zelf altijd cursussen, events, oproepen en berichten plaatsen op de
facebook COMMUNITY pagina van het CSA-Netwerk, zie afbeelding hieronder. Die
pagina heet Gemeenschapslandbouw/CSA Nederland en Vlaanderen.
Het bestuur is ook bezig met het ontwikkelen van een winterprogramma van cursussen
voor CSA-tuinders, voedselcoöperaties en buurtmarkten. Heb je daar ideeën voor, of wil
je meedenken: meld dat alsjeblieft per e-mail aan info@csanetwerk.nl.

Na aanmelding betaalt een CSA, voedselcoöperatie of Buurtmarkt maar 20 euro,
ongeacht het aantal huishoudens dat lid is.
De contributie van voedselcoöperaties die gebruikmaken van het Local FoodWorks
platform (LFW, www.localfoodworks.eu) is overigens al geregeld via het platform; zij zijn
dus niets meer verschuldigd voor hun lidmaatschap.
In de wintermaanden na de aanmelding, zal een bestuurslid het initiatief bezoeken, om te
toetsen of voldaan wordt aan de csa-criteria (zoals directe en langetermijnrelatie van
boer/producent naar burger/consument, duurzame teelt/productie, vooruit betalen/risico
delen, zeggenschap van leden, transparantie over resultaten, vertrouwen en soldiariteit).
Als de CSA, voedselcoöperatie of de Buurtmarkt - na toetsing - lid wordt van het CSA
Netwerk NL, wordt de jaarlijkse contributie bepaald op basis van het aantal huishoudens
dat lid is (2 euro/huishouden), met uitzondering van voedselcoöperaties en buurtmarkten
die leveren via LFW, zie hierboven.
Dit is de nieuwe aanmeldlink, om door te sturen:
csanetwerk.nl/aanmeldformulier-csa-leden

Bestuursleden en CSA-boeren liepen mee.

Terwijl het aantal boeren in Nederland de afgelopen 50 jaar is gedecimeerd, groeit
tegelijkertijd een beweging van boeren en tuinders die werken aan een duurzame
landbouw met meer nadruk op plantaardige voeding en afzet in de korte keten. Pioniers
die soms al decennia werken aan een landbouw, met een wezenlijke bijdrage aan ons
welzijn, vanuit een plattelandscultuur die mensen verbindt. Inmiddels is er ook een
nieuwe generatie boeren, die daar op hun eigen wijze invulling geven.
Deze pioniers delen hun visie en ervaring graag met de ministers Staghouwer en Van der
Wal, om zo bij te dragen aan een overheidsbeleid dat perspectief biedt voor alle boeren
die mee willen in de landbouwtransitie. Het klimaat, de bodem- en waterkwaliteit, de
biodiversiteit: het zijn allemaal onderwerpen die de landbouw in het hart raken. Er is een
grote urgentie om het produceren van voldoende en gezond voedsel veilig stellen voor de
generaties na ons, vanuit een vitale landbouwsector.
Lees het Groeneboerenplan (pdf)
Tip: deel deze info ook met je leden/oogstgenoten/oogstaandeelhouders en alle mogelijk
geïnteresseerden van je netwerk!
Je kunt ook ondersteuner worden via groenboerenplan.nl!

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.

