Hoe kun je meedoen ?
Dit is heel eenvoudig:










je kan gewoon een mailtje sturen naar kristien.hens@gmail.com met de mededeling dat je
graag wil meedoen met het voedselteam krullevaart.
Ik bezorg je dan dit document waarin heel beknopt staat hoe we in ons voedselteam werken.
Wie graag ook meer achtergrond wil over waar voedselteams voor staan, kan terecht op de
website www.voedselteams.be of voor een woordje uitleg bij Bart Thoelen, onze
regioverantwoordelijke, of bij mij.
In ons team is Kristien Hens groepsverantwoordelijk (bekommert zich voornamelijk over
allerhande praktische beslommeringen) en financieel verantwoordelijke (houdt zich met
afrekeningen en betalingen bezig).
Iedereen die meedoet betaalt ook een waarborg van 50€. Dit is bedoeld enerzijds om sneller
leveranciers te kunnen betalen (want zij schieten al een ganse maand voor, zie verder), maar
anderzijds ook voor onvoorziene uitgaven.
Verder is er een jaarlijks lidgeld van 15€ waarmee we bijdragen in de werking van de vzw
Voedselteams.
Tenslotte krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je op de webwinkel kan
aanloggen om te bestellen en je bent vertrokken.

Wat houdt meedoen in ?
1. Bestellen:
 Wanneer: Elke week kan je bestellen van zaterdag tot en met donderdag (daarna kan
je niets meer wijzigen aan je bestelling).
 Waar: Dit gebeurt op de webwinkel: ga naar www.voedselteams.be en klik op (de
rode bol) webwinkel. Je komt op de webwinkel:
http://boerenvoedsel.be/webwinkel/voedselwinkel/ Daar typ je je gebruikersnaam
en wachtwoord in en klik je op Login. In de hoofdbalk vind je terug ‘webwinkel’: door
daar op te klikken, kom je op het bestelscherm.
 Producten kiezen: Dit werkt zoals collect & go:
+ in ’t midden heb je je winkelwagen,
+ in de linkerbalk categorieën van producten, die je kan openklikken.

+ Onder je winkelwagen vind je dan de producten van de gekozen categorie. Daar
kan je de gewenste hoeveelheid intypen (ook bv. 0.3 kg als je 300 gr van iets wil) en
klikken op ‘in winkelwagen’ ernaast.
 Hoeveel: er is geen enkele verplichting om iets te kopen! Vergeet je te bestellen, dan
is er de volgende week ook niks voor jou geleverd. Groenten kan je gewoon los
kopen (naar eigen keuze en behoefte) of adhv een groente paket (groot of klein). Er
is nergens een minimum bedrag dat besteld moet worden, behalve:
+ voor vlees: 15€
+ voor wereldwinkel-producten moeten we met de ganse groep 10€ bestellen omdat
een levering de moeite zou zijn (we proberen juist met transport bewust om te
gaan).
 Bestelling bevestigen: Bovenaan rechts in de winkelwagen, kun je na het kiezen van
producten klikken op ‘Bestel nu!’. In het volgende scherm moet je dit nog eens
bevestigen door te klikken op ‘Ja, ik wil onderstaande bestellen’. Pas als je dus 2x
bevestigd hebt, is de bestelling effectief.
2. Afhalen:
 Wanneer: donderdag namiddag na de lessen tot dat Betty afsluit. Indien je er niet
kan zijn, blijft het liggen tot vrijdag.
 Waar: de bakken staan vanaf januari 2016 in het scoutslokaal (normaal op naam) en
ook in de frigo vind je spullen (ook op naam). Die staat op het einde van de gang van
het lokaal van Maarten.
 Wat: je vindt er steeds de bestelling van de vorige donderdag.
 Hoe:
+ Check op de depot lijst of er producten van jou zijn die niet geleverd zijn.
+ Kijk of er andere bestelde producten ontbreken en duid dit duidelijk aan op de
depotlijst.
+ Vergeet niks mee te nemen .lege bakken moeten daar blijven.
+ Indien je leeggoed hebt, mag je het daar laten, maar wat en hoeveel goed
aanduiden op de depotlijst.
3. Betalen:
Op het einde van de maand sturen alle producenten hun facturen op naar Kristien, die aan
de hand daarvan en aan de hand van nog een aantal andere documenten de eindrekening
opmaakt.
 Wat: Het resultaat hiervan vind je voor jouw bestellingen op de webwinkel onder de
rubriek ‘financies’ en klikt daar op ‘Overzicht rekening’. Het bovenste saldo geeft aan
wat je moet vereffenen (bv. -26,21€) zodat je saldo terug op 0€ komt.
 Wanneer: doe dit zo snel mogelijk, de producenten wachten infeite al een volle
maand op hun geld.
 Waar: de rekening waarop je het saldo mag storten is: 523-0803129-44

Hoe kun je eruit stappen ?
We zijn overeengekomen dat we dit doen op het einde van een schooljaar. Ouders die geen kinderen
meer hebben op school het volgende schooljaar, stappen in ieder geval uit het team. Het is op het
einde van het schooljaar dat de waarborg aangezuiverd wordt (dwz als we die nodig hebben gehad

voor ’t een of ’t ander, dan betaalt iedereen een stukje zodat zijn waarborg weer op 50€ staat) en dat
deze terugbetaald kan worden indien men uit het voedselteam stapt.

Mocht je toch nog met vragen zitten of een spetterend idee hebben, neem gerust contact op met mij
op school of via mail en we kijken wat we kunnen doen.
Vele groeten, Kristien.

