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Beste leden van de zelfpluktuin. We zijn alweer aanbeland bij de laatste weken van het jaar
dus tijd om het afgelopen seizoen eens te evalueren. Jammer genoeg ook dit jaar zal de
evaluatie niet kunnen doorgaan als een real-life bijeenkomst. Hopelijk kunnen we op deze
manier toch een goed alternatief bekomen want een goede evaluatie van het seizoen is
belangrijk om dingen bij te sturen naar het volgende seizoen om hier ook een succes van te
maken!

Vorig jaar waren we het seizoen geëindigd met 170 leden en dit jaar sluiten we af met circa
220 leden. Er was ongeveer een terugval van een 20 tal leden bij de start van het seizoen.
Het doel was om meer richting de 250leden te klimmen maar dit was blijkbaar wat te
optimistisch.
In het begin van het seizoen begon ik(Sandro) tegenover de vorige jaren snel last te krijgen
van m’n rug met hevige pijnscheuten doorheen m’n been als gevolg. hierdoor hebben we
redelijk snel beslist om toch maar eens te gaan horen bij de bank wat er mogelijk is zodat
we meer gemechaniseerd kunnen gaan werken zodanig dat we dit mooie beroep nog vele
jaren kunnen blijven volhouden ipv met pijn in het hart er mee te moeten stoppen. Hierdoor
zijn we dus vanaf dit jaar begonnen met investeren in onze nieuwe tractor, plantmachine,
precisie onkruid eg en nog wat andere 2de hands werktuigen zoals de aardappelrooier. Het
gevolg is wel dat we de bedden breder en langer zijn gaan maken als voordien en de
hoofdpaden van de tuin moeten worden aangepast om makkelijk met een tractor te kunnen
draaien en keren etc.
Nog een voordeel is dat we nu ook met de aardappelrooier de gemiste aardappels van het
manueel rooien kunnen terug vinden zonder al teveel moeite. Het manueel rooien gaan we
wel nog steeds moeten toepassen bij de jonge aardappels omdat anders de schil te hard
beschadigt word en deze niet zijn te bewaren met het machinaal rooien. Bij het afsterven
van het loof word deze schil vaster/harder en kunnen we ze wel machinaal rooien zonder al
te veel schade.
Naast de werktuigen hebben we ook de geplande extra tunnel gezet en hebben we een
koelcontainer aangekocht en kratten voor wat voorraden in te stockeren tijdens de
wintermaanden. Wat me nu al opvalt is dat we volgend jaar beter de bewaarkolen (witte en
rodekool) allemaal op tijd af oogsten en opkuisen om ze dan in de container te bewaren. Ik
heb het gevoel dat we er dan veel langer mee gaan doen ipv nu dat er een groot deel
verloren gaat op het veld.
De geplande investering voor watervoorziening aan te leggen op het veld en in de tunnels
voor irrigatie maar eveneens ook de kans om bv. aan een kraantje iets af te spoelen hebben
we jammer genoeg niet kunnen maken. Gelukkig was er dit jaar wel zeker genoeg regen..
We hebben afgelopen seizoen ook enorm veel hulp gehad van onze 2 stagiairs Inge en
Ricardo We zijn ze dan ook enorm dankbaar dat ze bij ons stage wouden doen!

Teeltgewijs:
Het koude voorjaar van 2021 duurde zeker lang genoeg en heeft ons meerdere slapeloze
nachten bezorgt met de tomaten die veel vroeger in de tunnel waren geplant tegenover de
voorbije seizoenen. Het heeft wel wat diesel gekost om ze te beschermen van de
nachtvorsten die maar bleven komen maar gelukkig was het resultaat er wel en waren we
toch al wel enkele weken tomaten aan het oogsten alvorens de planten die op het
‘traditionele” tijdstip waren geplant rijpe tomaten gaven.
Na het koude voorjaar gingen we gelijk over in een zomer vol regen en weinig zon uurtjes
een groot contrast tegenover wat we gewoon waren van de jaren voordien. Gelukkig is er
ondanks de regen toch niet veel misgelopen buiten de aubergines, die hadden er dit jaar
echt geen zin in.. Sommige dingen waren ook wel een stuk later maar zijn er gelukkig wel
geweest(meloentjes).
Buiten dit is alles volgens ons toch redelijk goed gelukt en hebben we aan ons zelf bewezen
dan we kurkdroge maar ook kledder natte seizoenen te baas kunnen! B-)
De teelten waar we vorig jaar problemen mee hadden zoals de worteltjes die toen erg vaak
splitsten is dit seizoen toch al een stuk beter nadat we een ander ras zijn beginnen zaaien.
De paprika's gingen ook vele male beter dan vorig jaar. Zo goed zelfs dat ik het een
plezante teelt begon te vinden. Het bestuderen van dit gewas tijdens de winter loonde in elk
geval. Misschien dat ik voor volgend seizoen nog wel eens blokpaprika probeer deze gaan
wel iets moeilijker in een niet verwarmde tunnel dan de punt-paprika’s maar misschien dat
het met de nieuwe “trucjes” ook wel beter gaat.
De aanplant van blauwbessen verraste dit jaar ook wel om zo van het eerste jaar zoveel
bessen te geven. De kleinere struiken zijn ook al erg goed gegroeid dus dit belooft alvast
voor volgend jaar :-P
De andere bessen, stekel en aalbessen waren over het algemeen ook redelijk gelukt buiten
de laatste nieuwe aanplant maar die zal er volgend jaar wel zijn. De herfstframbozen waren
ook goed aanwezig tot ergens eind november hebben we er nog kunnen plukken.
Van groter fruit, appels en peren hoop ik volgend jaar toch al een kleine oogst van te
kunnen aanbieden als het weer het toelaat. Dit jaar was het beetje fruit dat er aanhing
allemaal aangetast.
Een nieuwtje voor volgend jaar is dat ik 2 interessante cultivars van doordragende
aardbeien heb kunnen bestellen zodanig dat we zelfs na juli normaal nog kunnen blijven
plukken tot oktober als alles goed gaat. deze rassen zouden gelijkaardige aardbeien krijgen
kwa kwaliteit zoals de juni/juli dragers. Wij zijn alvast benieuwd!
De bramen ga ik volgend seizoen nog 1 kans geven maar als ze dan nog niet meer hun best
doen dan nu gaan we deze toch moeten vervangen door iets anders.

Rode ajuin deed het dit jaar ook een stuk minder vermoedelijk lag dit aan het weer
aangezien deze het ook liever wat warmer heeft tegenover de gele/witte ajuin.

Winterprei ga ik volgend seizoen zelf proberen op te kweken daar ik niet echt te vrede ben
van de beschikbare rassen hiervan in het plantgoed.
Samenwerkdagen:
Af en toe kunnen we tijdens het seizoen jullie hulp goed gebruiken zoals bij de grotere
oogsten werkzaamheden van ajuin, look, aardappels en pompoenen. Bij de pompoenen
waren er gelukkig genoeg leden aanwezig om van zo een grote job een werkje van amper
2u te maken. Bij de andere oogsten was de opkomst jammer genoeg wel een stuk minder.
We hopen dat dit vooral aan de onhandige mails lag die blijkbaar toch vaker in de spam
belanden ipv jullie inbox maar we hopen wel dat dit voor volgend seizoen iets beter loopt.
Vele handen maken ligt werk en we kunnen er altijd een gezellig activiteit van maken. Zelfs
al kan je maar een klein uurtje helpen maakt dit al snel een groot verschil!
Ook leden die dit fysiek bv niet meer kunnen, kunnen misschien wel bv. verse soep maken
of iets anders van het veld zoals we met de pompoen oogst hebben gedaan en zo word het
een leuke toﬀe dag ipv soms meerdere dage hard labeur om een oogst binnen te halen.

Boekhouding:
Met elk seizoen dat op de teller komt krijgen we een beter zicht in de werkingskosten van een
zelfpluktuin. Wat blijkt is dat deze in de realiteit toch een stuk hoger uit komen om tot een mooie,
diverse oogst te komen. Dit nog zonder rekening te houden met een normaal arbeid inkomen voor
de boeren.
Het maandelijkse arbeidsinkomen wat Paulien en ik dit jaar ongeveer netto maandelijks hebben
overgehouden is circa 519€ per persoon hier is wel een kanttekening bij dat er 8000€ direct dit jaar is
uitgegeven aan sommige materialen ipv deze te spreiden over meerdere jaren zoals bv bij een
leasing voor materiaal. Als we alle kosten zouden verdelen over meerdere jaren zoals de rest van dit
soort aankopen komen we op een maandelijks arbeid vergoeding van circa €852 per persoon.
Nog een andere kanttekening hier in is dat dit zonder betaalde werkkracht is om dat we het geluk
hadden stagiairs te hebben tijdens het seizoen. Als we deze niet hadden en betaalde werkkrachten
zouden moeten gebruiken zouden we verlies draaien met een negatief inkomen van rond de -200€
per maand per boer.
Je zou kunnen stellen dat het lage inkomen ligt aan de kosten van een nieuwe tractor etc maar als
we dit realistisch bekijken had dit budget ipv een tractor dan in arbeidskrachten gevloeid om alles
rond te krijgen. Ook moesten deze leningen en leasings afgelost zijn, zijn we normaal nog steeds dit
bedrag ongeveer kwijt per jaar maar dan in nieuwe kredieten voor de aankoop van onderanderen de
grond bv die toch ook wel echt noodzakelijk is om te telen. Dit maakt dus in kosten niet echt een
groot verschil buiten dat er in de realiteit met een tractor en machines wel veel meer gebeurd is dan
met manuele arbeid zoals voordien in het zelfde tijdspanne.
Met als winst toch al dat het fysiek draagbaarder word en het werkuren uitspaart.
Voel je zeker niet ongemakkelijk over het feit dat je op deze manier mee beslist over ons inkomen dit
maakt gewoon deel uit van CSA=Community supported agriculture of in het Nederlands: Landbouw
gedragen door de gemeenschap!
Kort samengevat staat het er eigenlijk ook voor dat we als boer en als oogster zo goed als mogelijk
voor elkaar zorgen in beide richtingen om zo tot een duurzaam resultaat te komen.

Hieronder de tabellen met onze omzet van de zelfpluktuin als ook de daarbij horende kosten. ook zie
je een vereenvoudigde simulatie tabel wat verschillende aandeelprijzen zeggen in arbeidsinkomen
onder verschillende omstandigheden. De volledige simulatietabel vind je achteraan het verslag als je
de berekening wil nakijken. :)

Een andere simulatie die ik heb gemaakt gaat over het feit dat we tot nu toe steeds het geluk hebben
gehad van handige stagiairs gebruik te kunnen maken die in ruil voor kennis en ervaring mee helpen
op het veld. Moesten we nu een seizoen zonder stagiairs vallen of minder bekwame stagiairs moet
we deze arbeid wel natuurlijk invullen door betaalde werkkrachten hiervoor schat ik dat we ongeveer
een 20000€ zouden nodig hebben om dit in te vullen via bv. seizoensarbeiders tijdens het seizoen.
Dit is zeker ook een belangrijke situatie om meerekening te houden.
Een andere mogelijkheid wat kon zijn is dat we te weinig leden hebben om een beter inkomen te
creëren. Maar bij bv een ledenbestand van 300 personen stijgen ook weer natuurlijk sommige kosten
voor bv. plantgoed, arbeid, energie, meststoﬀen,.. als je dan rekent met geschat 35000€ meer
kosten om dit te dekken kom je niet zo heelveel beter uit.
Dit arbeid inkomen staat los van de aantal gepresteerde uren. Hier is geen rekening mee gehouden.
Maar als ik hier een schatting mag naar doen kom ik wel snel voorbij de standaard 38 uren week
gemiddeld over het jaar gezien. Op zich zit ik met deze uren niet veel in omdat ik het ook super
graag doe.

-Pensionopbouw, hospitalisatieverzekering en dergelijke is ook iets wat voorlopig nog niet kan
worden voorzien met de bestaande inkomsten.

-Met inflatie/indexering is hier eveneens ook nog geen rekening gehouden.
We stellen voor de aandeelprijzen te wijzigen naar minimum €425 t.e.m. €650
Een echte richtprijs gaan we niet meer geven ik denk dat de cijfers op zich al wel richting
genoeg geven maar de prijsvork blijft dus wel bestaan.
Het coëﬃciënt voor kinderen passen we aan van €20 naar €21 per leeftijdsjaar.
Het is beangstigend om te doen maar we hopen door er op deze manier zo transparant als
mogelijk over te communiceren de prijsstijging verantwoord is en de vraag naar meer
arbeidsinkomen positief kan worden beantwoord voor zover het mogelijk is.
Een iets hoger gemiddelde aandeelprijs zou ons in ieder geval goed op weg helpen om op
een duurzame manier te blijven verder bouwen aan de zelfpluktuin waar jullie dan op beurt
ook weer de vruchten van plukken, letterlijk en figuurlijk! :)

Hier onder hebben we nog even op gelijst wat elke aandeelprijs betekent als je het op
maandbasis bekijkt per volw. Dit is puur om een correcter beeld te geven daar de volledige
jaarlijkse aandeelprijs op zich soms afschrikt door het bedrag bij elkaar te zien maar op
maandbasis kost dit al sneller minder dan bv het gemiddelde tv/telecom/internet
abonnement..

Voorlopig zijn maandelijkse betalingen voor ons wel te tijdrovend om op te volgen. Tenzij
iemand van jullie hier een oplossing voor weet zonder dat we onze zekerheid in
kostendekking verliezen?

Allicht niet expres en zal het ook eerder per ongeluk gebeuren maar het is soms nu al een
probleem om tijdig betaald te worden door leden die vragen om het bedrag te spreiden
over de eerste 3 maanden van hun oogstseizoen.
Nu je een beter beeld hebt in onze inkomsten begrijp je vast wel dat achterstallige
betalingen voor ons zeer stresserend kan zijn.

Alvast hartelijk bedankt dit verslag door te nemen dit maakt de evaluatie van het seizoen
nog niet volledig aangezien ik de input van de enquête nog ben aan het ontvangen/
verwerken.
Maar zoals al eerder aangegeven werkt CSA in 2 richtingen dus kunnen jullie met deze
gegevens ook een beter beeld vormen van alles. :-)
Eens alles wat verwerkt is nodigen we jullie graag uit via een online vergadering om alles
samen nog eens te overlopen indien gewenst.
Je mag ons natuurlijk ten allen tijde ook gewoon aanspreken op de boerderij of mailen en
bellen mag ook altijd.
email: info@paardebloemhoeve.be gsmnr: 0476/51.58.04
Heb je geen email ontvangen ivm de enquete kom het dan even zeggen want het blijft toch
wel een communicatie probleem doordat emails niet altijd in de inbox terecht komen en zo
onopgemerkt blijven in de spam folder.
Tip: heb je problemen om de mails te ontvangen zet dan zeker info@paardebloemhoeve.be
bij je contacten soms verhelpt dit het probleem maar niet altijd.

link naar enquête:
https://forms.gle/NNBe1seFZTtPF9uG6
of gebruik deze QRcode naar de enquête:

