INFORMATIE VOOR BEHEERDERS
						2017

Waarom De Buurtcamping?
Tijdens De Buurtcamping wordt het park bij jou in de buurt drie dagen lang een gezellige camping,
bewoond door alle mensen de buurt rijk is: van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot
druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Op een camping ben je de hele dag heerlijk buiten en
is iedereen gelijk. Met die pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig
uit… Je groet de buurman en helpt elkaar een handje. Door samen de camping op te bouwen of een
potje te badmintonnen, leren buurtbewoners elkaar tijdens een ontspannen vakantie beter kennen.
Ook een camping in jouw buurt?
Sinds 2013 helpt Stichting De Buurtcamping buurtbewoners bij de organisatie van een camping
in hun eigen park. Afgelopen zomer waren er maar liefst 11 stadsparken in Amsterdam, Utrecht,
Haarlem, Rotterdam en Tilburg! Stichting De Buurtcamping heeft als doel om binnen een paar jaar
heel Nederland samen te laten kamperen. Zo willen we iedereen een leuke vakantie bieden maar
vooral ook bijdragen aan gezelligere en socialere samenleving.

“Door drie dagen naast elkaar te kamperen leer je elkaar
beter kennen dan door drie jaar naast elkaar te wonen”

De ideale campingbeheerder....
Wil iets betekenen voor zijn/haar buurt
Heeft of wil graag een netwerk in de buurt
Heeft voldoende tijd in aanloop naar de
camping (in de beginfase ongeveer 1 dag
per week, de 2 maanden voor de camping
meerdere dagen per week afhankelijk van
de grootte van het team)
Is een verantwoordelijk en energiek type
Werkt graag in teamverband
Kan goed regelen en overtuigen

Wat levert het op?
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Als campingbeheerder...

hoor je over het idee van De
Buurtcamping

neem je contact op via de site of
bel je ons op 0624356947

maken we een afspraak om elkaar
te leren kennen

komen we op Droombezoek in het
park om plannen voor productie en
programma met je te bespreken

breid je je team uit met
enthousiastelingen

krijg je een Droomtekening van
jouw Buurtcamping

ontmoet je beheerders van andere
campings

krijg je toegang tot de
Campinggids: ons digitale platform
voor de campingbeheerders

stel je je team samen en richt je
een vereniging of stichting op

zorg je voor vergunning en
veiligheidsplan

verzamel je geld bij fondsen en
sponsoren

ga je offline en online promotie
maken, flyeren, social media en op
de zeepkist!

betrek je de buurt bij de organisatie

werf je geld en mensen via
crowdfuning en social media

organiseer je vrijwilligers
bijeenkomsten in het park

Op de camping...

worden allerlei spullen uit de buurt
verzameld

gaat een klusteam aan de slag met
mooi maken

worden de douches en toiletten
geinstalleerd

Gaat een team van vrijwilligers aan
de slag

staan alle spullen klaar voor het
kampeerfestijn

verwelkomt een receptiecaravan
de kampeerders...

vinden activiteiten plaats in en om
de centrale tent

vinden activiteiten plaats op het
gebied van cultuur, natuur en sport

relaxen kampeerders voor hun
tentje

gaat een kookteam aan de slag
met het eten....

is er natuurlijk muziek!

en een magisch kampvuur

wordt het langzaam bedtijd....

eindigen we met Bingo en blije
kampeerders

gaat iedereen moe maar voldaan
naar huis!

Buurtcamping Principes
Elke Buurtcamping is uniek. Maar allemaal hanteren ze de volgende principes:

Een mix aan kampeerders
1/3 van de plekken is gereserveerd voor mensen met een laag inkomen, 1/3 voor
vrijwilligers en 1/3 betalende kampeerders.

Voor en door de buurt
De Buurtcampings worden georganiseerd door actieve en betrokken buurtbewoners.
En je kan alleen blijven kamperen als je uit de buurt komt.

Kleinschalig
Een Buurtcamping heeft maximaal 100 tentplekken waarop maximaal 300
buurtbewoners blijven kamperen. Zo verdwijn je als individu niet in de massa.

Betaalbaar
Een vakantie in eigen park moet voor iedereen toegankelijk zijn en daarom zijn
de activiteiten gratis en zorgen we dat het eten en drinken betaalbaar is.

Activiteiten
Buurtbewoners, lokale organisaties en ondernemers organiseren allerlei
activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, eten, sport en ontspanning.

Leave no trace
We gaan respectvol om met de omgeving. Op maandag zie je aan niets meer
dat er dat weekend een gezellige campings was…

“Door het organiseren van De Buurtcamping voelt mijn nieuwe stad
als een warm bad. Ik heb er zo veel contacten aan overgehouden!

Het Centrale Team...
van De Buurtcamping helpt buurtbewoners bij het organiseren van hun eigen camping. Bewoners
richten hiervoor een eigen vereniging of stichting op en sluiten een zogenaamde licentie overeenkomst met Stichting De Buurtcamping. Hierin spreken we met elkaar af dat bewoners de principes
van De Buurtcamping naleven en dat Stichting De Buurtcamping de bewoners ondersteunt door
middel van:
Droombezoek op
locatie om inspiratie
en praktische tips te
bespreken...

Ondersteuning bij financiele,
juridische en productionele
zaken.

Een unieke
Droomtekening waar alle
leuke plannen op staan.

Opmaak van de flyer, poster
en ander promotiemateriaal

Toegang tot de
Campinggids: ons
digitale platform voor de
campingbeheerders

Workshops met informatie
en inspiratie op het gebied
van productie, promotie,
placemaking en financiën.

Buurtcamping Huisstijl logo, letterypes, beeldbank
met fotomateriaal etc.

Een factsheet met alle
onderzoeksresultaten van
jouw camping.

Landelijke PR, social
media en pressroom.

(Inspiratie)bijeenkomsten
met andere beheerders

Gebruik van webmail en
eigen e-mail adressen

Buurtcamping
reportages

Contactren met landelijke
organisaties

Hulp bij het regelen van
financiering bij o.a. Oranje
Fonds en gemeente

Gebruik van website
met o.a. kaartverkoop en
reserveringssysteem

Een gezellige beheerderskampeer reunie!

Media
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Wil jij in jouw buurt De Buurtcamping organiseren? Wij spreken graag af!
Zie ook www.buurtcamping.nl of neem contact op met campingbeheerder@debuurtcamping.nl

