tie
Informa g
pin
m
a
c
r
o
o
v
ers
d
r
e
e
h
e
b
Fotografie Tom Baas

stad
an
Za
ar
na
18
20
er
m
zo
t
m
ko
ng
pi
De Buurtcam

!

park - Kogerveld
ld
Ve
’t
in
er
st
ee
em
rg
Bu
rk
pa
he
Agat
debuurtcamping.nl/stad/zaanstad

Fotografie Tom Baas

DE BUURTCAMPING KOMT NAAR ZAANSTAD!
Elk jaar gaan buurtbewoners door heel Nederland op vakantie in hun eigen park. Drie
dagen lang is het park een gezellige camping, bewoond door alle mensen die de buurt rijk
is: van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot
senioren. Door samen de camping op te bouwen of een potje te badmintonnen, leer je
elkaar beter kennen. Je bent de hele dag heerlijk buiten en iedereen is gelijk. Met die
pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit.
In het eerste weekend van de zomervakantie – van 20 tot 22 juli – transformeren het, Agathepark,
Burgemeester In ‘t Veldpark en het Kogerveld tot heuse kampeerterreinen. Inwoners van
Zaanstad kunnen een weekend lang kamperen in het park bij hen in de buurt. De Buurtcamping
zorgt voor mooie ontmoetingen en draagt bij aan het ons-kent-ons gevoel.
Eenderde van de kampeerplekken is voor betalende buren, eenderde voor buren die om
financiële redenen niet op vakantie kunnen gaan en eenderde voor buren die als vrijwilliger
meehelpen. Door samen de camping op te bouwen of een potje te badmintonnen, leer je elkaar
beter kennen. Je bent de hele dag heerlijk buiten en iedereen is gelijk. Met die pleerol onder de
arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit.

CAMPINGBEHEERDERS EN VRIJWILLIGERS GEZOCHT
We zoeken actieve en sociale buurtbewoners uit Zaanstad die de kar willen trekken bij de
organisatie van een camping in een park bij hen in de buurt. Stichting De Buurtcamping begeleidt
beheerders bij de organisatie van hun eigen camping.

WORD JIJ CAMPINGBEHEERDER?
DE IDEALE CAMPINGBEHEERDER
• Heeft enige projectervaring, is ondernemend en kan goed regelen
• Taken in het team bestaan uit promotie, productie, participatie & programmering. Je hebt
ervaring/talent op één van deze terreinen
• Heeft een netwerk in de buurt en is in staat om mensen te activeren en in beweging te krijgen
• Heeft in het begin ca, een halve dag per week en later meerdere dagen per week de tijd
• Houdt van kamperen;-)

WIJ BIEDEN
Onze opgedane kennis en ervaring delen we graag: we bieden begeleiding bij financiering,
promotie, productie, programmering & participatie, Dit doen we in de vorm van De BuurtCampus met trainingen en sessies gedurende de voorbereidende maanden - zodat beheerders tools
meekrijgen voor het organiseren van Buurtcampings in Zaanstad, waar iedereen welkom is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning bij financiële, juridische en productionele zaken.
Droombezoek op locatie om inspiratie en praktische tips te bespreken...
Een unieke Droomtekening waar alle leuke plannen op staan
Toegang tot de Campinggids: een digitaal platform met stappenplan en allerlei handige
formats en voorbeelden
Inspiratie bijeenkomsten, workshops en een beheerders reünie
Buurtcamping Huisstijl - logo, letterypes, beeldbank met fotomateriaal etc.
Gebruik van webmail en eigen e-mail adressen
Gebruik van website met o.a. kaartverkoop en reserveringssysteem
Er bestaat al een warme samenwerking met de gemeente Zaanstad en verschillende
lokale en landelijke organisaties

WAT LEVERT HET JE OP?
•
•
•
•
•

De Buurtcamping draagt bij aan een fijnere buurt
Je doet ervaring op met organiseren, promotie, productie en participatie
Je leert je buren beter kennen en breidt je netwerk uit
Je krijgt als beheerder een vergoeding voor je werkzaamheden
Bovenal levert het een leuke vakantie op voor jezelf en voor je buurt!
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Of mail met campingbeheerder@de

Happy Camping!

EEN BUURTCAMPING?
Tsja een camping in een park. Maar hoe gaat dat dan precies? Wie organiseert dat? Hoe ziet dat er dan uit? In onderstaand
stripverhaaltje nemen we je in vogelvlucht mee door de wereld die Buurtcamping heet.

Iemand leest over de
Buurtcamping en denkt hé
dat is leuk! Dat wil ik ook in
mijn park!

Ze weet ons te vinden via
onze site of Facebook en
neemt contact met ons op.
Wat leuk dat je belt!

We leggen ‘t waarom en hoe
van de camping uit en kijken
of ze een goede beheerder
zou zijn.

Zo ja dan vragen we haar uit
de buurt een team samen te
stellen met
campingbeheerders.

Het team breidt zich gestaag
uit. De energie begint te
stromen en plannen worden
gesmeed.

Samen met de productie
expert gaan ze op locatiebezoek en ‘visualiseren’ hun
eigen Buurtcamping.

Bij de eerste workshop
ontmoet men de
campingbeheerders van de
andere parken.

En krijgt men een intro van
de digitale Buurtcamping
omgeving voor
campingbeheerders!

De beheerders richten een
eigen Buurtcamping
vereniging op.

De beheerders staan voor het
eerst op de zeepkist
(spannend!) en social media
wordt ingezet.

Een uitgebreid veiligheidsplan De beheerders maken een
wordt opgesteld en de
plan om zelf deels
vergunning wordt
financiering op te halen.
aangevraagd.

Via buurthuizen en
sleutelfiguren wordt de buurt
bij de organisatie betrokken.

Via crowdsourcing en
sponsoracties worden
vrijwilligers en geld uit de
buurt geworven.

De beheerders gaan op zoek
naar versterking voor
Promotie en Placemaking.

Snel groeit nu de groep
vrijwilligers en organisaties
die meehelpen bij de
organisatie vd camping.

EEN BUURTCAMPING?

Via peerby.nl en lokale
ondernemers worden
kampeerspullen en
materialen ingezameld.

Onder leiding van het lokale
MooiMakers team bouwt
men met zijn allen de
camping op!

Na maanden werk is de
camping daar! De schattige
receptiecaravan heet
iedereen welkom!

Op vrijdag stroomt de
camping langzaam vol en
kijkt iedereen elkaar nog wat
onwennig aan…

Wie geen kampeerspullen
heeft, kan ze via Tante Leen
lenen van mensen uit de
buurt.

Voor de eerste levensbehoeften kan men terecht
bij de Campingwinkel.

Zelfgemaakte koekjes, thee
en limonade haal je in de
Campingkantine.

Avondeten maak je zelf of of
samen en deel je natuurlijk
met de buren…

De MooiMakers hebben het
terrein fantastisch
opgebouwd.

Er zijn tientallen
georganiseerde en spontane
activiteiten op en rond de
camping.

Activiteiten op het gebied
van cultuur, natuur en sport
zoals yoga en
hardlooptraining…

Of breilessen…

…en zelfs een heus
campinghuwelijk!

’s Avonds is er kampvuur waar
marshmallows worden
geroosterd en liedjes
gezongen!

Om 23 uur is het bedtijd en
kruipt iedereen z’n tentje in.

De camping eindigt op
zondag zoals het hoort met
een bingo met mooie prijzen
aangeboden door de buurt.

Zondagmiddag gaat iedereen moe maar voldaan met een boel verhalen en nieuwe vrienden naar huis!

