Oogstafspraken Gelukkige Groentes 2021
Deelnemers zijn 7 dagen in de week welkom van zonsopkomst tot zonsondergang.
Iedere week worden de deelnemers op de hoogte gesteld welke groentes te oogsten zijn.
Er wordt alleen voor verse consumptie geoogst.
Op de tuin wordt door middel van bordjes aangegeven wat er te oogsten valt.
U heeft geen ervaring nodig voor het oogsten van de groenten, het is wel nodig om te leren hoe je de
groentes het beste kan oogsten. We zullen duidelijke oogst instructies geven in de mail en bij twijfels
over de juiste manier van oogsten vraag dit aan Sam of Maarten, zij kunnen je een duidelijke uitleg
geven hoe je dit het beste doet.
U oogst met respect voor de plant zonder deze te beschadigen.
Kinderen mogen alleen onder begeleiding oogsten van hun ouders.
Er is geen verpakkingsmateriaal aanwezig op de tuin. Neem dus je eigen tas mee zodat je makkelijk je
groenten mee kan nemen.
Neem ook je eigen mesje mee dit maakt het oogsten van sommige groenten eenvoudiger.
Als een teelt goed lukt en de groenten zijn volop aanwezig geven we aan dat dit ruimer geoogst kan
worden en hebben we geluk. Mocht een teelt tegenvallen hebben we pech.
Blijf op de houtsnipperpaden lopen en ga niet in de groente bedden staan of lopen. Dit is van groot
belang omdat wij onze bodem niet machinaal bewerken. Door te lopen in de groentebedden
compacteren we bodem en daardoor wordt het lastiger voor de groentes om te groeien.
Neem je je hond mee houdt deze dan aangelijnd voor aan de tuin terwijl je gaat oogsten. Wij willen
voorkomen dat honden door de groentebedden lopen en deze als toilet zien.
Ga je met vakantie of ben je een langere tijd afwezig is het mogelijk om iemand anders te laten
oogsten voor jou aandeel. Geef dit aan bij Sam en Maarten zodat zij je vervangers kunnen
verwelkomen.
Een keer per jaar wordt het financiële overzicht transparant gedeeld binnen de gemeenschap.
Deelnemers betalen vooraf aan het oogstseizoen voor hun aandeel (eventueel in termijnen).
Je meld je voor 1 seizoen aan als deelnemer. Het seizoen loopt van mei t/m december.
Maak je te weinig gebruik van je aandeel om te oogsten, ben je niet tevreden over de waarde van je
aandeel of is je situatie dermate veranderd dat je je aandeel op wilt zeggen dan is dit in overleg
mogelijk. Wij zullen uiteraard proberen waar mogelijk onze diensten te verbeteren. Indien dit niet
mogelijk is ontvang je de waarde van je aandeel voor de resterende weken in het seizoen terug.

