Verslag vergadering Zadenwerkgroep Velt 22/06/2018 (Veltkantoor Berchem)
Aanwezig: Lieven David, Hugo D’Hooghe, Patricia Boey, Nelly, Lode, Jean

Evaluatie Reclaim The Seeds + Veltmarkt – Leuven (10/03/2018)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Te veel lezingen op zelfde moment ‐> moeilijke keuze voor bezoekers
Lezingen duidelijk kenbaar maken aan de inkom ‐> bezoekers vooraf laten inschrijven?
Leuven = grote locatie ‐> schept verwachtingen voor de toekomst
Goede organisatie door Joren (Velt Nationaal)
Nog meer reclame maken in de buurt + in locatie zelf (affiches, flyers)
Samen met algemene vergadering Velt ‐> trekt meer bezoekers
Avondmaaltijd kon beter
Lagere tafel + stoelen voor kassapersoneel
Stand Zadenwerkgroep = ok
 veel zaad ontvangen
 goede contacten
 donateurs persoonlijk aanspreken (meer achtergrondinfo over zaad is welkom)
 vrijwilligers gaven voldoende info/ persoonlijk advies
 ruilers moeten elkaar vlot kunnen vinden ‐> ‘Schiet in het zaad’ opnieuw organiseren
 commerciële standhouders waren niet allemaal tevreden ‐> volgende keer scheiden
van de vrije ruiltafels (andere ruimte)

Reclaim The Seeds 2019 – Bijloke Gent (16/03/2019)
‐

‐

duidelijke (fysieke) opsplitsing tussen zadenruilbeurs en andere ondernemers:
 sponsors Velt ‐> gratis ruimte als dank
 grotere eco‐ondernemers (KMO) ‐> € 50 per tafel
 kleine, startende ondernemer ‐> € 20 per tafel
 ondernemer zadenruilbeurs ‐> € 5 per tafel
 vrije ruiltafel ‐> gratis
Hugo plant met Joren een bezoek aan de locatie

(Tomaten)zaden
± 500 tomatenzaden per variëteit nodig om te kunnen opgenomen worden in het gamma (kleinere
aantallen worden niet in de lijst opgenomen, maar zijn wel beschikbaar op ruilbeurzen)
Voldoende zaad inzamelen blijft moeilijk
Amper nog donaties van commerciële zaadbedrijven
Regelmatig worden zaden in bulk aangekocht om deze te verdelen
Meer mensen nodig die zaad verzamelen en aanbieden

Volgende activiteiten
05/08: opendeurdag en tomatenproeverij Vlierveld – Spreet 15 te Lier van 11.45 tot 17.30

Programma: ovenverse pizza’s, rondleidingen, demo zaden schonen met wanmolen,
tomatenproeverij o.l.v. Lieven en Hugo, lezing ‘Waarom bio echt wel gezonder is, de
wetenschappelijke bewijzen door Benjamin De Preter, boekenstand Velt (Nelly?)
12/08: tomatenproeverij bij Lieven David te Rillaar
Programma: rondleiding, tomaten proeven, tomatenzaadjes oogsten. Breng zeker enkele van je
beste tomaten mee om het assortiment te vergroten.
26/08: opendeurdag Hageveld – Borsbeek
Programma: bezoek velden, aankoop verse groenten, hapje en drankje… Hugo is van plan om ook
een demo groenten fermenteren te geven.
Nov/dec: Schiet in het zaad in Turnhout en/of Oudenaarde
Programma: is nog niet concreet ingevuld (vorig jaar: vrije ruiltafels, lezing, demo zaad schonen)
‐
‐
‐

lokale afdeling warm maken om dit mee te ondersteunen (drank‐ en/of maaltijdverkoop,
helpende handen, boekenstand…)
bezoekers weer vooraf laten aanmelden ‐> geeft idee van verwachte aantal
aangemelde bezoekers anders oplijsten ‐> naam + voornaam alfabetisch geschikt is
gebruiksvriendelijker aan de inkom

Allerlei
Als Zadenwerkgroep aanwezig zijn op de trefdag voor samentuinen ‐> meer naambekendheid
Klimaat veroorzaakt veel kiemproblemen, niet de kwaliteit van het zaad
Website updaten ‐> lijst beschikbare tomatenzaden is niet volledig. Lode gaat deze updaten qua
naam, info, groeiwijze…
Contact opnemen met Chr. Van Stichelen (heemzaden.be) ‐> samenwerking?
Tip Lode: tomaten laten groeien in Japanse ring = cirkel kippengaas (h 1m, d 80cm) voor de helft
vullen met halfverteerde compost. Vier tomatenplanten vedelen aan de buitenkant. Plastic dakje
over met gat in midden. De compost vangt zo het regenwater op, tomaten blijven droog. Lode
behaalt zeer goede resultaten op deze manier.

Bedankt Lieven, Hugo, Nelly, Lode en Jean voor jullie aanwezigheid en inbreng.

Patricia

