
Informatie-avond Buurtmarkt De Hoeve



Wat is een ‘Buurtmarkt’? 

•Gezamenlijk producten inkopen bij lokale, duurzame 
producenten

•Gemeenschappelijke activiteit: iedereen doet mee in de 
organisatie

•Lokaal: cirkel van ca. 40 km
•Duurzaam:

•Geen kunstmest en pesticiden
•Dieren moeten naar buiten kunnen
•Veevoer van dichtbij (EU)



ONTWIKKELD DOOR:
DE VOEDSELWERKPLAATS

CSA NETWERK





•Ontwikkeld om duurzaam, lokaal  geproduceerd 
voedsel makkelijk bereikbaar te maken

•Minder voedselkilometers
•Korte keten producent en consument: vertrouwen is
de basis, keurmerk is overbodig

Digitaal platform Local Food Works



LOCAL FOOD WORKS

Zo ziet de webshop van Buurtmarkt Sibrandabuorren er uit 



GROOTHANDEL
OF NIET?

KEUZE VAN DE 
BUURTMARKT! 



WELKE
MENSEN

HEB JE
NODIG? 



Organisatie Buurtmarkt

•Organisatievorm (zelfstandig of als onderdeel van PB)

•Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester)

•Hoofdmarktmeesters en marktmeesters

•Groothandel-besteller (eventueel)

•Lokale leveranciers-contactpersoon

•Kascommissie (controle financiën vereniging)



LOCATIE



Locatie – Dorpshuis / boerenschuur /  garage

•Voldoende ruimte voor tafels en kratjes
• Toegankelijk voor vrachtwagen en rolcontainers

• Koffieruimte? Vaak blijven mensen hangen: mienskips-
activiteit! 



LOKALE LEVERANCIERS



Lokale leveranciers van duurzame …

• Groenten
• Fruit
• Brood
• Eieren
• Zuivel 
• Kaas
• Vlees 
• Jam, Honing
• Meel 
• Maaltijden
• En…



TECHNISCH



Hoe werkt betaling?

•Winkelmandje vullen
•Betalen met Ideal (+ 10% voor wichtartikelen)
•Geld geparkeerd op eigen online portemonnee
•Levering door leveranciers
•Klaarzetten door Buurtmarkt-leden
•Ophalen (eventuele correctie door de Hoofdmarktmeester)
•Betaling gaat naar rechtstreeks naar de leveranciers, restant 

terug naar lid



Lokale leveranciers
•Inschrijven op Local Food Works
•Producten aanbieden op Local Food Works
•Logistiek en opslag in overleg met Buurtmarkt
•Per afzetgebied verschillende voorwaarden mogelijk
•Verpakkingsmateriaal administratie mogelijk (bv 

statiegeldflessen)
•Producten leveren
•Geld op eigen bankrekening zetten en facturen 

downloaden voor eigen administratie



Bankrekening en boekhouding

•Bankrekening aanvragen

•Bestaande organisatie? Extra rekening voor de Buurtmarkt

•Aanmelden bij de Belastingdienst 
oWel BTW
oGeen vennootschapsbelasting

•Overzichten komen uit LFW-platform voor eigen 
administratie en BTW aangifte



(START) 
KOSTEN



Startbedrag voor Buurtmarkt

•Start begroting (€3.000) 
o inrichting
o 2x koelkast
o vriezer
o emballage
o Eénmal igekosten platform (webshop en training) €500

• Vaak subsidiabel uit Iepen Mienskipsfûns, Buurtfonds, etc. 
Dus komt niet neer op de leden. 



Eénmalige kosten platform

Bijdrage aan De Voedselwerkplaats voor begeleiding = 500€ 

•Startpakket met o.a. statuten, begroting, materiaallijst
•Training voor begeleiden lokale leveranciers
•Training voor groothandel bestellers
•Eigen webshop op site www.localfoodworks.nl

http://www.localfoodworks.nl/


Kosten voor gebruik platform: opslag op 
de boodschappen

• 3% voor Ideal betaling en Mango Pay (virtuele betaalsysteem)
• 5% voor Local Food Works (onderhoud en ontwikkeling platform)
• 1% voor het CSA Netwerk (organisatie Buurtmarkt 

ondersteuning)
• Buurtmarkt kan percentage toevoegen op de groothandel 

boodschappen voor eigen onkosten





Op een rijtje: wat is er nodig? 

•15 huishoudens die de wekelijkse boodschappen doen
•Iedere volwassene eens in de 5-6 weken marktmeester (1 ochtend)
•3 hoofdmarktmeesters (1 ochtend per drie weken)
•bestuur ( 4 mensen, ongeveer 1 x / maand) 
•1 aanspreekpersoon voor leveranciers 
•(1 groothandelbesteller) 
•Startbedrag & locatie (één van de eerste taken van het bestuur)



MIENSKIP


