
DE SERRE

Huidige afspraken :

● De serre kost 150 euro per jaar huur aan de Boerse Poort. Dat bedrag wordt gedeeld door

het aantal serristen. Storten uiterlijk tegen 15 maart op de rekening van de Boerse Poort met

vermelding “huur serre”. BE97 5230 8063 3549

● Het jaar loopt ten einde op de laatste dag van de maand februari.

● Wie in de serre wil werken meldt dat aan de verantwoordelijke en komt dan op een

wachtlijst terecht.

● Er wordt verwacht dat je actief mee werkt op je stuk grond in de serre. Er zijn af en toe

werkmomenten waarvoor je ook kan opgeroepen worden. In heel droge periodes wordt ook

gevraagd om globaal de hele serre te helpen water geven.

● De serre is eigendom van de Boerse Poort dus moet iedereen de kans krijgen om er in mee

te werken. Daarom is er voorzien dat er elk jaar 3 mensen vervangen worden (eind februari).

● Elk jaar stoppen drie personen en starten drie personen van de wachtlijst. Iedereen krijgt de

kans om twee jaar opeenvolgend in de serre te werken. Als er meerdere mensen twee jaar

actief waren, wordt er geloot.

● Zijn er mensen die willen stoppen of door omstandigheden niet functioneerden in het

afgelopen jaar dan zijn het eerst die mensen die er uit stappen. Anders wordt de ranglijst

gebruikt. Daarop staat iedereen met zijn startjaar. Wie langst in de serre werkt moet eerst

stoppen.

● Wie er uit stapt mag vanaf het tweede jaar terug aansluiten achteraan op de wachtlijst.

● Tijdens de winterperiode wordt er ook gezorgd voor de grond in de serre. Grond komt niet

droog te liggen, bedekken of groenbemesters is de boodschap!

● Wie zijn perceel gedurende lange tijd niet kan opvolgen door omstandigheden bespreekt dat

met zijn collega’s . Een perceel laten uitdrogen, niet verzorgen, vruchten niet oogsten maar

laten rotten, beschimmelde planten niet opruimen, wordt beschouwd als een reden om te

moeten stoppen met de serre.

verantwoordelijke van dienst :

jancoutteau@gmail.com
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