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BESTE LEZER,
Het Buurtcampingseizoen 2019 zit er op. 35 campings in 35 parken door heel
Nederland. Wat ben ik hier trots op. We zijn gestaag aan het groeien maar
vinden het vooral belangrijk dat de kwaliteit van de campings hoog blijft en
de doelen van De Buurtcamping worden
nagestreefd. We willen ervoor zorgen dat
iedereen zich thuis en veilig voelt in zijn/
haar eigen wijk, mensen die anders niet op
vakantie kunnen toch een vakantie geven en
we zorgen ervoor dat bewoners zich meer
inzetten en actiever worden voor hun eigen
wijk.
Wat niet lukt in de samenleving lukt wel op
De Buurtcamping.
In 2019 hebben we ingezet op een professionaliseringsslag binnen de
organisatie. Nu we groeien en ook blijven groeien, moeten we zorgen
dat we organisatorisch stevig staan om gezond te kunnen groeien. Deze
professionalisering gaat voorlopig nog even door.
We hebben weer veel geleerd afgelopen seizoen en hopen nooit uit
uitgeleerd te zijn. Onze wens is om gezond door te groeien naar 45 campings
in 2020 en door te groeien totdat heel Nederland kan kamperen in zijn of
haar park in de buurt.
In dit jaarverslag lees je wat we met Stichting De Buurtcamping hebben
gedaan in 2019, wat we hebben bereikt en hoe we de toekomst in gaan.

PAULA TERPSTRA
Algemeen Directeur
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DE BUURTCAMPING:
WAAROM,
HOE EN WAT?
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WA A R O M , H O E & WAT ?

DE BUURTCAMPING: HOE IS HET BEGONNEN?
De Buurtcamping is een stichting zonder
winstoogmerk die buurten wil versterken door
samen met inwoners, ondernemers en organisaties,
tijdelijke campings te organiseren in hun eigen park.

onbewust geplant. Toen ik later in het park een bewoner
uit de buurt zijn tentje zag opzetten, als test voor de
zomervakantie, ontpopte het zaadje ineens.
Eind juni 2013 kregen we de vergunning en kon de
spreekwoordelijke eerste haring de grond in. Als
eerste gingen we de buurt in om te vragen met ons
mee te denken en te helpen. En dat wilden ze. Lokale
ondernemers leenden of gaven ons de nodige spullen.
Van verf tot brood en van brandhout tot wc-rollen. Met
bewoners en organisaties kwamen we vaak samen
om plannen te smeden. Eerst in het park of buurthuis
en later bij ons heuse eigen Buurtcamping-clubhuis.
Samen maakten we de camping. Met ruim 100 tentjes
en zo’n 250 kampeerders en bezoekers was de eerste
Buurtcamping een feit.

Hoe het allemaal begon, initatiefnemer Roderik
Schaepman vertelt:
“Bijna 15 jaar woonde ik in Amsterdam. Ik ben dol op
de stad en ga er nooit meer weg. Toch miste ik vaak
twee dingen uit het dorpje in Noord Drenthe waar ik ben
opgegroeid: de natuur en het buurtgevoel.
In 2012 waren we aan het kamperen en realiseerde
ik me dat op een camping deze twee dingen altijd
aanwezig zijn. Je bent de hele dag buiten en iedereen
leeft er gemoedelijk samen, ongeacht achtergrond,
inkomen of (geloofs)overtuiging. Met die pleerol onder
de arm zien we er per slot van rekening allemaal even
knullig uit... Je groet elkaar, praat over koetjes en
kalfjes en helpt elkaar. Met tips voor een leuk uitje of
door de pomp uit te lenen voor het luchtbed raak je
makkelijk aan de praat. Er ontstaan gemakkelijk nieuwe
ontmoetingen en ervaringen. Het eerste zaadje wat

De laatste nacht, nog betoverd door de parade rond
het kampvuur, viel ik gelukkig en dankbaar in slaap.
En droomde dat over een paar jaar we allemaal één
weekend per jaar met onze buren kamperen en echt
samenleven. Vriendelijk en eenvoudig.”
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Anita (een alleenstaande
moeder met 3 kinderen)
arriveerde op de bakfiets bij
De Buurtcamping AlmereHaven. “Het lijkt hier wel een
hotel!” zei ze, toen ze zag dat
ze mochten kamperen in
de Decathlontent met matjes
en slaapzakken.
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DE BUURTCAMPING: WAAROM?
SOCIALE COHESIE
De Buurtcamping is een simpele oplossing voor
ingewikkelde problemen. De Buurtcamping zet zich
ervoor in om mensen uit hun eigen bubbel te laten
komen. Hoe vaak ontmoet je iemand uit een geheel
andere cultuur, of iemand uit een andere sociale klasse
of met een ander opleidingsniveau? Ons primaire doel is
het stimuleren van ontmoetingen tussen verschillende
leefwerelden en daarmee het bevorderen van de sociale
cohesie in wijken en buurten. De Buurtcamping streeft
ernaar dat iedereen zich thuis voelt in zijn of haar
buurt. Door in een ontspannen sfeer tijd en aandacht
voor elkaar te hebben leer je de ander écht kennen,
waardoor vooroordelen afnemen.

‘Iedereen ontmoet
elkaar op De Buurtcamping’.
Stichting De Buurtcamping
streeft naar een fijnere
buurt waarin je elkaar
kent, groet en helpt.
Dat is de missie.
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WAAROM? HET VERVOLG...
ARMOEDEBESTRIJDING
28% van de Nederlanders gaat niet op zomervakantie.
Van de mensen met een inkomen onder modaal gaat
52% niet op vakantie, tegenover 6% van mensen
boven modaal. Van de respondenten die niet op
vakantie gaat, geeft 64% aan dat dit komt omdat het
te duur is (Nibud 2019). Het tweede doel is is dan ook
armoedebestrijding – waaronder een vakantie voor
iedereen mogelijk maken. De Buurtcamping hanteert
dan ook verschillende prijzen: zij die meer te besteden
hebben, betalen meer dan zij met een kleinere
portemonnee. Zo helpen we elkaar een handje en
kan iederéén op vakantie. Het netwerk en het gevoel
van meedoen in de maatschappij wordt vergroot.
Het inzetten van de eigen talenten voor de wijk wordt
gestimuleerd, waardoor het zelfvertrouwen groeit.

EMPOWERMENT

Ingrid was thuiszittende moeder
zonder werk. Door De Buurtcamping
is er niet een kleine maar hele grote
bal gaan rollen. Haar netwerk is door
De Buurtcamping enorm vergroot.

Een derde doelstelling van De Buurtcamping
is empowerment oftewel activatie. We vinden
het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de
samenleving en de kans krijgt zijn of haar talenten
te ontdekken, te ontwikkelen en in te kunnen zetten.
Iedereen is waardevol en krachtig op zijn/haar eigen
manier en vooral in de rol die het best past bij je
persoonlijkheid. Bij de Buurtcamping is hier aandacht
voor en wordt ieder mens gezien. Kampeerders
worden vaak vrijwilligers en daarna beheerders
waardoor ze steeds actiever worden in de wijk.

Mensen zagen tijdens het bouwen
van De Buurtcamping haar talenten.
In plaats van dat ze op zoek moest
gaan naar werk, werden haar ineens
opdrachten aangeboden. Ingrid doet
nu een pilot vanuit de Gemeente
Groningen en is ze buddycoach van
kansarme gezinnen. Er zit een kans
in dat het betaalde baan wordt.

Daarnaast levert De Buurtcamping een bijdrage
aan eenzaamheidsbestrijding, participatie, de
lokale economie en natuurbeleving.
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Het is zo gaaf dat ik nu contact
heb met mensen die ik in
het dagelijks leven niet zou
spreken omdat zij andere
interesses hebben.

SARA, KAMPEERDER
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HOE DOEN WE DAT?
PLACEMAKING
De Buurtcamping werkt aan de hand van ‘placemaking’:
een filosofie en methode die bewoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties betrekt bij de
ontwikkeling van de leefomgeving. Gebruikers van
de openbare ruimte worden gezien als experts met
waardevolle kennis en kwaliteiten die kunnen worden
ingezet om plekken te verbeteren.

DE KRACHT VAN DE WIJK
We gaan uit van het principe dat er veel talenten,
krachten en middelen in de wijken aanwezig zijn. Dit
wordt vaak nog onvoldoende benut. Daarom gaan
we op zoek naar wat er allemaal leeft in de wijk.
Door zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de wijk en
gesprekken aan te knopen met bewoners, lokale
ondernemers en professionals. We streven er zo
naar ook juist de bewoners te bereiken die normaal
minder zichtbaar zijn in de buurt. Elke bewoner kan
iets bijdragen, in de vorm van een talent of materiele
bijdrage. We vormen een kernteam uit de wijk die de
camping draagt. Zo creëren we een groot web aan
ervaring, kennis, talent en middelen uit de wijk die op
De Buurtcamping bij elkaar worden gebracht.

1/3, 1/3, 1/3 PRINCIPE
Bij De Buurtcamping is een derde van de plekken voor
minima gezinnen, een derde voor alle vrijwilligers, en
een derde is betaalde plekken voor mensen uit de buurt.
Zo ontstaat een mooie mix. We werken samen met de
Voedselbank, sociale wijkteams en sleutelfiguren uit de
wijk.
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WAT DOEN WE, IN HET KORT
Achter de schermen werken we aan de CampingGids;
een online handboek waar de lokale teams alle
informatie vinden die ze nodig hebben om een
Buurtcamping te organiseren. In 2019 is deze in een
nieuw jasje gestoken, om de beschikbare informatie nog
beter over te brengen naar de teams.
Sinds 2016 zijn veel lokale Buurtcampings zelfstandige
entiteiten geworden (stichting of vereniging), met
een eigen begroting en jaarrekening. Ze zijn zelf
verantwoordelijk voor de financiering van hun eigen
camping. Als landelijke stichting helpen we de lokale
teams door fondsenwerving (landelijk), corporatie
partnerships (landelijk) en door samenwerkingen aan te
gaan met landelijke vermogensfondsen.

Stichting De Buurtcamping faciliteert en begeleidt
lokale teams van buurtbewoners bij het opzetten en
uitvoeren van hun eigen Buurtcamping en bewaakt
het concept. Dit doen we door zoveel mogelijk onze
kennis en ervaring te delen, zodat het wiel niet
opnieuw hoeft te worden uitgevonden. De lokale
teams krijgen veel vrijheid en elke camping heeft een
eigen karakter. Wel zien erop toe dat alles volgens
onze kernprincipes verloopt. Tijdens de trainingen en
werksessies in De buurtcampus zien we daarop toe.

Ook ondersteunen we door het kunnen leveren van
groepstenten en verzekeringen tegen een gereduceerde
prijs.
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WAT BIEDEN WE AAN ONDERSTEUNING?
Stichting De Buurtcamping helpt bij het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen buurtbewoners
zo zelfstandig mogelijk een eigen Buurtcamping kunnen opzetten. Hiervoor bieden we de volgende ondersteuning:

Droombezoek op locatie
om inspiratie en praktische
tips te bespreken…

Opmaak van flyers, posters en
ander promotiemateriaal

Een unieke Droomtekening
waar alle leuke
plannen op staan

Ondersteuning bij financiële,
juridische en
productionele zaken

De BuurtCampus: samen leren
over promotie, productie,
placemaking en financiën

Bezoek van rijdende Radio
Komkomkommer

Toegang tot de Campinggids:
ons digitale handboek voor de
campingbeheerders

Landelijke PR, social media
en pressroom

De Buurtcamping huisstijl:
logo, lettertypes, beeldbank
met fotomateriaal, etc

Gebruik van webmail en
eigen e-mailadressen

Gebruik van website met
o.a. kaartverkoop en
reserveringssysteem

Een factsheet van alle
onderzoeksresultaten
van de camping

Ondersteuning bij financiële,
juridische en productionele
zaken

Contacten met
landelijke organisaties

(Inspiratie)bijeenkomsten
met andere beheerders
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In de gids staat echt álles
wat je nodig hebt om de
camping te kunnen
organiseren. En het echte
werk is nog leuker!

FREEK, BEHEERDER
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DE CAMPINGGIDS
Alle kennis over het organiseren van Buurtcampings
hebben wij ook verzameld in een online gids
voor campingbeheerders. Hier kunnen Lokale
Teams allerlei formats, voorbeelden en tools
vinden; van voorbeeld vergunningaanvragen tot
postergenerators en draaiboeken.
De campinggids biedt beheerders informatie en
inspiratie en staat boordevol tips, handige documenten
en checklists die zij nodig hebben voor de organisatie
van De Buurtcamping. Elk Lokale Team heeft een
eigen online omgeving waar ze alle stappen kunnen
doorlopen en waar wordt bijgehouden hoe ver een team
is met de organisatie. In 2019 hebben we de opzet van
de gids aangepast, zonder aan de inhoud te komen. Met
zo veel informatie die er te delen valt, is het soms lastig
dit goed te structureren. We streven ernaar telkens
weer een verbeterslag te maken in de gids, uiteraard
met de feedback van de campingbeheerders. Daarnaast
ontmoeten de beheerders elkaar digitaal op Workplace.
De volgende stap in de gids is het updaten van de
inhoud met de kennis die we nu hebben.
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DE BUURTCAMPUS
De BuurtCampus is ons opleidingstraject,
waar deelnemers worden opgeleid tot sociaal
ondernemer met als praktische casus natuurlijk:
een Buurtcamping opzetten. Er zijn trainingen
gegeven in Placemaking, financiering, promotie in
de wijk, team building, communicatie, fondsen –en
sponsorwerving, veiligheid, vergunningen en een
kookworkshop met Ramon Brugman.
We zijn dit jaar voor het eerst ook het land
ingetrokken, naar onze teams in het Noorden en
Zuiden.
DEELNEMERS
In totaal 65 campingbeheerders van 18 campings
DEELMENERS WAARDEREN DE BUURTCAMPUS
OMDAT…

De BuurtCampus is heel
waardevol, het scheelt je zo
veel tijd in de praktijk.

Ze er veel van opsteken. Bovendien vinden ze het fijn om
andere mensen te ontmoeten, ervaring uit te wisselen
en het gevoel van samen een landelijke community te
vormen. Belangrijke pluspunten die werden genoemd
zijn:
• De praktische hulp op gebied van vergunningen
werd gewaardeerd
• Netwerk wordt vergroot
• Kennisoverdracht is prettig
• Gezelligheid en ervaringen uitwisselen met
andere beheerders.
• Ook buiten de Buurtcamping om hebben ze wat
aan de informatie

AGNES, BEHEERDER

Belangrijke tips van de deelnemers: de workshops
mogen interactiever: meer direct aan de slag.
En indien mogelijk: eerder in het jaar beginnen
en meer tijd om te sparren met elkaar.
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DE BUURTCAMPUS * PROGRAMMA 2019
AANTAL DEELNEMERS: 65 CAMPINGBEHEERDERS VAN 18 CAMPINGS

9 MAART - KICK OFF UTRECHT

13 APRIL - SESSIE IN HET ZUIDEN

Trainingen:
Financiën (begroting, geld werven, fondsen), Projectplan
schrijven, Vergunningen (veiligheidsplan, hygiëne),
Alles over de Camping Gids, Placemaking & Waardevol
Campingbeheer

Trainingen:
Vrijwilligers, Promotie, Productie, Fondsen Werven,
Placemaking, Communicatie

15 JUNI - KLAAR VOOR DE START, NIEUWEGEIN
Trainingen:
Kookworkshop Ramon Brugman, Teambuilding,
Buurtcamping Experts Paula, Marieke & Renet

6 APRIL - SESSIE IN HET NOORDEN (HAULERWIJK)
Trainingen:
Vrijwilligers, promotie, productie, fondsen werven,
placemaking

29 SEPTEMBER - REÜNIE IN ALMERE
Trainingen:
Workshop Impact en effectmeting, Workshop
Media & Verhaal Kika Booy

9 APRIL - CAMPUS AVOND IN MIDWEST
Trainingen:
Veiligheid Ellen Stoevelaar, Communicatie en promotie,
Geld werven; ook aandacht voor Oranje Fonds
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Dit is de allermooiste
camping waar ik
ooit ben geweest!

JORDY (9), KAMPEERDER
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AANBOD DE BUURTCAMPING 2019
Het uitgangspunt bij de start van De Buurtcamping
zijn meestal de bewoners die ons benaderen omdat
ze een camping willen starten. Samen kijken we
welke begeleiding er nodig is om een succesvolle
Buurtcamping op te zetten. Sommige teams staan al
steviger en zullen minder begeleiding nodig hebben.
Andere teams begeleiden we intensiever, vooral
in het eerste jaar, als ze vaak ook nog onder onze
landelijke Stichting vallen.
Aan gemeentes hebben we begeleidingspakketten
aangeboden. Hoe completer het pakket, hoe meer
begeleiding door het Centrale Team. We merken dat
steeds meer gemeentes van onze diensten gebruik
maken om in hun stad De Buurtcamping en daarmee
het web van betrokken buurtbewoners te realiseren.
Hiermee zorgen voor de koppeling en de vertaalslag
tussen de burger en de gemeente Samen doen we
onderzoek wat er nodig is in de wijk en zorgen dat De
Buurtcamping aansluit bij de uitdagingen in de gekozen
wijk. We boden hiervoor de volgende opties:

• DOE HET ZELF-PAKKETTEN (DHZ)
Eigen stichting, basis tools, geen intensieve begeleiding

• DOE HET ZELF PLUS-PAKKETTEN (DHZ+)
Met eigen stichting, medium intensieve begeleiding

Ik ben dit jaar gescheiden en
ga straks voor het
eerst alleen met de kinderen
op vakantie. Ik wilde
graag even uitproberen
hoe dat zou gaan. Dit
weekend is zeer geslaagd.
Nu durf ik het wel aan.

• ALL INCLUSIVE GEMEENTEPAKKETTEN (ALL IN)
Valt onder Stichting De Buurtcamping, intensieve
begeleiding

De pakketten worden op de volgende pagina toegelicht.
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BUURTCAMPING PAKKETTEN 2019
DHZ

DHZ+

ALL IN

ONDERZOEKSFASE				
• Presentatie en gesprek met de gemeente				
• Werving en selectie campingbeheerders 					
• Persoonlijke begeleiding van de beheerders in de voorbereidingsfase		
• Droombezoek en productioneel advies op locatie			
• Droombezoek tekening						
• Opstellen plan van aanpak en begroting 				

+
-

+
+
+
+
-

+
+

ONDERSTEUNING ORGANISATIE EN EVALUATIE				
• Toegang tot online platform voor beheerders ‘De Campinggids’		
• Opleidingstraject ‘De BuurtCampus’					
• (Inspiratie)bijeenkomst en een netwerk van andere beheerders		
• Ondersteuning bij financiële, promotionele en productionele zaken
• Lokaal onderzoek naar resultaten en impact van De Buurtcamping		
• Onderdeel van en eindverantwoordelijkheid bij St. De Buurtcamping
• Eindverantwoordelijkheid bij eigen (op te richten) stichting of vereniging

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

COMMUNICATIE, PROMOTIE EN NETWERK				
• Eigen Buurtcampinglogo en gebruik huisstijl en beeldbank		
• Vormgeving verschillende promotiemiddelen zoals posters, flyers etc
• Eigen debuurtcamping.nl-mailadressen					
• Eigen minisite op www.debuurtcamping.nl, incl. reserveringssysteem
• Landelijke PR en social media						
• Lokale PR en Facebook (persberichten, perslijsten en FB-campagne)
• Netwerk en contact met alle Buurtcampingbeheerders in Nederland
• Een gezellige beheerders-kampeer reünie!				

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

FINANCIELE EN MATERIELE ONDERSTEUNING				
• Contacten en samenwerking met landelijke organisaties
• Financiële en materiele bijdrage via landelijke sponsoren
• Financiering vanuit Oranjefonds (€5.000 1e jaar en €4.000 in 2e jaar)
• Bijdrage van gemeente aan begroting van lokale camping
• Evenementenverzekering						

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+

-

+
+
+

+

+
+
+
+
+

OPTIONEEL				
• Medewerkers van De Buurtcamping op locatie				
• De Buurtcamping Karavaan (sanitair, grote centrale tent, receptie etc.)
• Buurtcamping Media en reportages

IN 2019: 7 All Inclusive pakketten, 5 DHZ PLUS pakketten DE REST DHZ.
Echter blijkt in de praktijk dat de DHZ-pakketten alsnog vrij intensieve begeleiding nodig hadden.
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De Buurtcamping is een
geweldig lokaal initiatief om te
experimenteren met de energie
die er is in de wijk. Mensen
werken samen aan een camping
en leren elkaar op die manier
kennen. Automatisch komen
er dan dingen naar boven die
spelen in de wijk.

BAUKJE REITSMA, WIJKMANAGER GEMEENTE ZAANSTAD
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EVALUATIEPUNTEN
BEGELEIDING VAN HET CENTRALE TEAM

AANDACHTSPUNTEN

STERKE PUNTEN

• Gemeentes buiten de randstad dragen
financieel minder bij, doordat zij kampen met
tekorten.

• Ondanks nog meer opschaling blijven de
resultaten gelijk over de jaren. Nog steeds
scoort De Buurtcamping gemiddeld een 8,6
onder kampeerders.

• Samenstelling Lokale Team blijft essentieel
voor een goed traject. Idealiter heb je hierin
eveneens een mix aan bewoners qua leeftijd,
inkomen, ed.

• Nog geen 10% van de campings is afgevallen.
De drie campings die afvielen gaan in 2020
wel plaatsvinden.

• Begeleiding van All inclusive Buurtcampings
(onder stichting De Buurtcamping) was
intensiever door financiële druk bij de lokale
campings. Het was dit jaar lastiger om de
begrotingen lokaal gedekt te krijgen.

• Opleidingstraject De BuurtCampus had de
focus op veiligheid, dit werd gewaardeerd.
• Door de praktische hulp op gebied van
vergunningen, liep dat allemaal soepel.

• DHZ-campings kregen meer begeleiding dan
afgesproken, waardoor er veel meer uren
aan zijn besteed door het landelijke team dan
begroot.

• De betrokkenheid van het CT werd als positief
teruggekoppeld door beheerders.
• Professionaliseringsslag op landelijk niveau
heeft positieve uitwerking op de lokale teams.

• Iedere camping biedt een mix aan		
kampeerders. In sommige wijken verandert
de samenstelling van de wijk snel door de
veranderende woningmarkt. Zaak is dat op
de campings het principe van 1/3, 1/3, 1/3
wordt gehandhaafd.

• Door de intensieve begeleiding in Zaanstad,
is daar echt een community ontstaan met
vijf sterke campings.
			

• In hun eerste jaar zijn beheerders veel tijd
kwijt aan vergunningen en financiën. Pas later
hebben ze meer aandacht voor programma en
ontmoetingen op de camping.
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CIJFERS

2019 IN CIJFERS
AANTAL CAMPINGS
35
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In 2013 begonnen we met de eerste Buurtcamping
in het Oosterpark in Amsterdam. Het aantal
Buurtcampings is sindsdien blijven groeien en
geografisch verspreid.



LEEUWARDEN

In de zomer van 2018 waren er maar liefst 20
Buurtcampings en in 2019: 35.

HAULERWIJK

DEN HELDER

We willen in 2020 groeien naar 45 – 50 campings,
om onze droom: “heel NL ontmoet elkaar op
De Buurtcamping, weer een stapje dichterbij te
laten komen”.

HAARLEM (2)
AMSTERDAM (5)
LEIDEN
DEN HAAG (3)

ZAANSTAD (5)

ALMERE
ALMERE HAVEN APELDOORN
BUSSUM
UTRECHT (6)
NIEUWEGEIN
DUIVEN
NIJMEGEN

TILBURG
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GRONINGEN

MAASTRICHT

CIJFERS

AANTALLEN & RESULTATEN 2019
35 BUURTCAMPINGS
122 BEHEERDERS
MEER DAN 1.750
TENTPLEKKEN
BIJNA 5.250 KAMPEERDERS
DE BUURTCAMPING IS EEN PLEK
VOOR NIEUWE ONTMOETINGEN...

68.250 ONTMOETINGEN

• Gemiddeld leert men

1/3 VAN DE KAMPEERDERS
IS MINIMA

13

nieuwe mensen kennen

•

89% vindt dat De Buurtcamping verschillende
groepen mensen verbindt

•

84%

geeft aan nieuwe vrienden of kennissen op
De Buurtcamping gemaakt te hebben

•

22%

van de mensen komt alleen

DE BUURTCAMPINGS WORDEN POSITIEF
BEOORDEELD...
• Gemiddeld rapportcijfer: 8,6
•

91%

•

89%

van de ondervraagde bezoekers waardeert de
ontmoetingen op De Buurtcamping als positief

LANDELIJK JAARVERSLAG 2019
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heeft een vakantiegevoel op De Buurtcamping

CIJFERS

AANTALLEN & RESULTATEN 2019
DE BUURTCAMPING IS VOOR IEDEREEN
•

28%

gaat buiten De Buurtcamping niet
op vakantie dit jaar

•

36%

kampeerders die geen betaald werk hebben

..... % VAN DE ONDERVRAAGDE BEZOEKERS IS
VAN MENING DAT:
• “In onze buurt leven groepen mensen langs elkaar heen”

68%

• “Op De Buurtcamping maakt iedereen makkelijk
contact met elkaar”

93%

• “De Buurtcamping verbindt verschillende
groepen mensen”

89%

• “Ik weet beter wat er te doen is in de buurt”

55%

DE BUURTCAMPING ZORGT VOOR EEN ACTIEVE BUURT
• Voor 53% heeft De Buurtcamping er aan bijgedragen dat ze actiever willen worden in de buurt

•

62%

van de deelnemers wil volgende jaar (weer)
vrijwilliger worden op de Buurtcamping

Bron: Kampeerders- en beheerdersenquete N=680
LANDELIJK JAARVERSLAG 2019
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FINANCIËN

FINANCIËN STICHTING DE BUURTCAMPING 2019
Onze ambitie was om de inkomsten door fondsen dit
jaar nog verder naar beneden te brengen en de eigen
inkomsten te vergroten. In 7 jaar tijd zijn we van
100% financiering van fondsen naar 45% gegaan. We
werken toe naar een financieringsmodel dat bestaat
uit 1/3 fondsen, 1/3 bedrijfssponoring en 1/3 eigen
inkomsten.

In vergelijking met vorig jaar zijn de inkomsten in 2019
als volgt verdeeld:
• FONDSEN van 60% naar 45%
• SPONSORING van 10% naar 10%
• EIGEN INKOMSTEN van 31% naar 45%

• In 2019 hadden we een totale begroting van ca.
€317.500 (exclusief bijdragen lokale campings,
inclusief sponsoring in natura.
• Eigen inkomsten: bestaande uit 12 (gemeente)
pakketten verkocht, de licentiefees en de Karavaan
(groepstenten tegen korting)
• Voor 2018 – 2021 hebben we van DOEN en VSB een
toezegging voor financiering over meerdere jaren.

2018

LANDELIJKE SPONSORING
• In 2019 is Telfort helaas gestopt met ondersteuning,
omdat Telfort overgaat in KPN.
• Gelukkig hebben we een nieuwe vakantievriend
gevonden in Decathlon (in natura)
• In 2020 ligt onze focus op het steunen van lokale
campings d.m.v. landelijke sponsoring en landelijke
fondsen.

2019

LANDELIJK JAARVERSLAG 2019
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FINANCIËN

FINANCIËN LOKALE TEAMS 2019

• Alle campings hebben 60% van wat ze hebben
aangevraagd bij Lokaal Oranjefonds gehonoreerd
gekregen.

zoveel mogelijk kunnen steken in het activeren van
de wijk en het neerzetten van een mooie
Buurtcamping.

• De kosten per camping zijn omlaag gebracht van 26k
naar 22,5k (inclusief overhead 9,5k).

• We hameren erop dat de campings voor 2020 op tijd
beginnen met fondsenwerven en er meer geld wordt
opgehaald d.m.v. bedrijfssponsoring.

• Het merendeel van de campings heeft minimaal
€2.000 binnengehaald aan sponsoring, korting en
donaties.
• Wel hadden de campings moeite met het rondkrijgen
van de begroting omdat er dit jaar minder aanvragen
door lokale fondsen zijn gehonoreerd. Fondsen willen
vaak niet meerdere jaren achtereen steunen. Dit gaf
de beheerders een onnodige extra druk en stress
naast alle organisatie die erbij komt kijken. We willen
graag dat de beheerders hun tijd in de laatste fase

LANDELIJK JAARVERSLAG 2019
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VOORWOORD

Het Buurtcampinggevoel
kan je alleen maar op
De Buurtcamping zelf ervaren.
Met mijn tv-programma
hoop ik andere Nederlanders
te inspireren De Buurtcamping
ook naar hun buurt te halen.

RAMON BRUGMAN, TV-KOK EN
AMBASSADEUR VAN DE BUURTCAMPING

TV-KOK RAMON BRUGMAN IS
SINDS DIT JAAR ONZE AMBASSADEUR
EN DAAR ZIJN WIJ HEEL TROTS OP!
PROJECTPLAN REGIO AMSTERDAM 2020
32

MEDIA

MEDIA DE BUURTCAMPING 2019
Er waren in 2019 in ieder geval 116
PERSPLAATSINGEN op lokale en landelijke media,
zoals tv, radio, kranten en magazines.

NOS Jeugdjournaal

Landelijke tv wist De Buurtcamping goed te vinden in
2019. Zo heeft Het NOS Jeugdjournaal een leuk item
gemaakt, deed RTL Nieuws verslag vanaf de camping en
schoof initiatiefnemer Roderik aan bij Zomer met Art.
Ook promootte onze ambassadeur Ramon Brugman De
Buurtcamping bij KRO-NCRV’s Binnenstebuiten en heeft
Kindertijd een item gefilmd op De Buurtcamping Den
Haag Zuiderpark. Ook op de radio was er flink aandacht
voor De Buurtcamping, onder andere op Radio 1,2
en 4, Q-music en natuurlijk campingradio Radio
Komkomkommer. Er zijn (online) artikelen verschenen
in het NRC, Volkskrant magazine, AD, Het Parool, De
Telegraaf en het Nederlands Dagblad.

Zomer met Art

SOCIAL MEDIA

8 INSTA’S MET IN TOTAAL
1715 VOLGERS

RTL Nieuws

30 FACEBOOK PAGINA’S MET
EEN TOTAAL VAN 12.605 LIKES
464 X DEBUURTCAMPING
LANDELIJK BEREIK
26% van de gehele bevolking kent het fenomeen
De Buurtcamping (Mindshare 2017).
Hopelijk is dat nu in 2019 inmiddels 50%.
Tijd voor een nieuw onderzoek!
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MEDIA

RADIO KOMKOMKOMMER
Binnen het jaarlijks terugkerende fenomeen van
de Buurtcamping is het mobiele radiostationRadio
Komkomkommer een belangrijke verbindende en
sfeerverhogende factor.
In een kleine gemeenschap is het plaatselijke
radiostation met zijn lokale kampeerders de verbinder
bij uitstek. En dat geldt helemaal voor de Buurtcamping.
Vanaf 2014 maken Jesper Buursink, Heleen Hummelen,
Dija Kabba en Kika Booy radio op de Buurtcampings van
Amsterdam, in samenwerking met de organisatoren van
de Buurtcampings. In 2019 stonden ze ook in Zaanstad.
De live mobiele Radio Komkomkommerstudio verzorgde
een radiomarathon met radioreportages van in totaal
ongeveer 45 uur over drie dagen verspreid, vanaf drie
verschillende Buurtcampings in Amsterdam & twee
campings in Zaanstad.
Dit jaar was Radio Komkomkommer ook nationaal
te horen door samenwerking met de KRO- NCRV. Het
streven van de Buurtcamping om contact en cohesie op
lokaal niveau te stimuleren sluit goed aan op het streven
van de KRO-NCRV onder het motto ‘Laten we wat meer
naar elkaar omkijken.

LANDELIJK JAARVERSLAG 2019

34

VOORWOORD

PROJECTPLAN REGIO AMSTERDAM 2020
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Het is fijn om buurtgenoten
die zelf geen kampeerspullen
hebben, dankzij Decathlon toch
een mooie tent, slaapzak en
comfortabel matje te kunnen
bieden. Ze voelen zich
helemaal op vakantie.

GERDINE, BEHEERDER

FONDSEN & SPONSORS

FONDSEN & SPONSORS

En: Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Shell, MOZW,
Duyvisfonds, Honiglaanfonds, Rotary, Fonds de Hoop,
Diorapthe, Rabobank, Papefonds, Maagdenhuis,
Kattendrucker, gemeenten, Bosjuweel, DIXI, Waternet,
Loenatix, Notariskantoor Spier & Hazenberg, Charles
Beaumont, MidWest, Julian Schönfeld, Salto FM,
Vrienden van de Parken, de de Voedselbank,
Stadspas en Dutchband.
Daarnaast wordt er per camping met gemiddeld
35 organisaties uit de wijk samengewerkt.
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Mijn dochter gaat na de zomer
naar de middelbare school.
Superspannend, want ze kent er
niemand. Op De Buurtcamping
heeft ze een paar jongens leren
kennen die bij haar in de klas
komen. Dat is fantastisch!

VADER MARTIN, KAMPEERDER

TEAM & ORGANISATIE

DE ORGANISATIE IN 2019
Naar aanleiding van een organisatie
versterkingstraject (uitgevoerd in 2017) heeft
Stichting De Buurtcamping een scenario ontwikkeld
voor 2018-2022. De belangrijkste punten daarin
waren het verstevigen van het verdienmodel, het
vergroten van de kans van slagen van de lokale
teams en het bouwen aan een stevige organisatie.
Ook hebben we besloten om te focussen op de grote
gemeenten in Nederland. In 2018 en 2019 zijn we met
deze punten slag gegaan.
VERDIENMODEL
• Zorgen voor landelijke dekking, zodat grote
sponsoren eerder aanhaken.
• Het verkopen van de gemeentepakketten
• De Karavaan: het verhuren van grote tenten.
VERGROTEN VAN DE KANS VAN SLAGEN
VAN LOKALE TEAMS

ORGANISATIE

• Door beter te kijken naar de teamsamenstelling.
• Het intensiever begeleiden van eerstejaars
campings; dit zorgt voor meer duurzaamheid .
• We merken dat gemeentes De Buurtcamping
echt dragen en de meerwaarde zien van een
Buurtcamping in hun stad. Ze komen ook de
campings officieel openen. Dit draag bij aan het
succes.
• We deden een experiment op twee campings met
het inzetten van een opbouwwerker/professional
binnen het lokale team. Deze persoon kent goed
de route rondom financiering en vergunningen
binnen de gemeente, zodat de kans van slagen
groter wordt. We zijn aan het onderzoeken of we
dit op meer plaatsen kunnen doen.

• Om verder te professionaliseren en de slag te
maken van project naar sociale onderneming
is vastigheid in het team belangrijk. Begin 2018
hebben we Paula Terpstra als Community manager
		
aangenomen. Paula is binnen de organisatie
doorgegroeid en vervult vanaf november 2018 de
functie van algemeen directeur.
• In 2019 stuurt zij een team aan van een
community manager, een office manager, een
communicatiemedewerker, een redacteur en een
stagiair. We merken dat er meer continuïteit is in
de communicatie, wat ook voor beheerders
prettiger werkt. Wel moet er nog duidelijker
worden waarvoor beheerders bij wie moeten
zijn.
• Daarnaast zetten we adviseurs in voor onze
organisatieversterking. Vorig jaar zijn we van
projectbegroting naar jaarbegroting gegaan en
continueren dit.
• In het najaar van 2019 is er een projectleider
aangenomen die de lopende zaken coördineert.
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TEAM & ORGANISATIE

ORGANOGRAM
STICHTING DE BUURTCAMPING

BESTUUR
STICHTING DE BUURTCAMPING

BESTUUR DE BUURTCAMPING AMSTERDAM

REGIOBEHEER

DIRECTIE

PROJECTGROEP
BUURTCAMPUS

CAMPINGS AMSTERDAM (5)

BESTUUR DE BUURTCAMPING UTRECHT

DIRECTIE

CENTRALE
TEAM

REGIOBEHEER

EXTERNE
PROFESSIONALS

CAMPINGS (TOTAAL 35)

CAMPINGS UTRECHT (6)

Het organogram van De Buurtcamping vergt enige toelichting.
De campings vallen onder de landelijke stichting, onder de regionale stichting
van Amsterdam of Utrecht, of hebben een eigen stichting. De landelijke stichting
begeleidt en/of steunt wel álle campings. Vandaar het stippellijntje tussen
centrale team en campings. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de stichtingen
waar de specifieke camping onder valt. Het projectteam BuurtCampus is
het team dat de BuurtCampus opzet en begeleidt.
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TEAM & ORGANISATIE

DE MENSEN ACHTER DE BUURTCAMPING
CENTRALE TEAM
Roderik Schaepman – Oprichter
Katusha Sol – Mede-oprichter
Paula Terpstra – Algemeen directeur
Sanne Broekema – Office manager
Renet Ponsen – Community manager
Marieke Frederiks – Communicatie
Ruben Hoekstra – Redacteur
Jeroen Pieterse – Financiën

REGIOBEHEERDER AMSTERDAM
Mariska van Zanten

REGIOBEHEERDER UTRECHT
Rachella Dubbeldam
Eva Leen
Astrid Glissenaar

DE BUURTCAMPUS
Freek Mulder
Cisca Bakker

BESTUUR
Walter Groenen – Voorzitter
Harmen van Doorn – Penningmeester
Anita Groenink – Secretaris

VERSCHILLENDE EXTERNE PROFESSIONALS, ZOALS:
Boris Franssen – Extern adviseur
Charles Beaumont en Vincent Jacobs – Website & ICT
Julian Schönfeld – Vormgeving
Jesper Buursink, Heleen Hummelen en Kika Booy – Komkomkommer Radio
Marlise Steeman, Tom Baas, Vincent van Kleef, Kika Booy en Vincent Moné – Fotografie
Marion Etman en Anita van der Stap – Fondsenwerving en onderzoek
Daarnaast willen we alle beheerders, vrijwilligers en kampeerders van harte bedanken voor hun
bijdrage aan het bereiken van onze droom: heel Nederland ontmoet elkaar op De Buurtcamping.
Hun onvermoeibare passie en inzet maakt dat wij dit samen kunnen realiseren!
©DE BUURTCAMPING 2019, alle rechten voorbehouden.
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TOT
VOLGENDE
ZOMER!
SOMMIGE NAMEN BIJ DE QUOTES ZIJN GEFINGEERD, I.V.M. AVG

