2021

Stichting De Buurtcamping

Van Camping tot

landelijke beweging...

Terwijl Nederland van het slot gaat maken we de balans op. Wat heeft twee jaar binnen zitten
met onze samenleving gedaan? Durven we nog het gesprek aan te gaan met elkaar? Of leven we
liever langs elkaar heen? Er lijkt inmiddels een schaduwpandemie te zijn ontstaan: de toenemende
polarisatie. Tegenstellingen worden breed uitgemeten, kloven worden groter, het onderlinge begrip
neemt af en een normaal gesprek voeren lijkt steeds moeilijker te worden.
Als reactie op de individualisering en polarisatie moeten
we ons best doen om mensen te leren kennen die niet
op onszelf lijken. Deze conclusie trekt hoogleraar Sjoerd
Beugelsdijk in zijn boek ‘De Verdeelde Nederlanden’.
Zijn conclusie vat ons doel samen: ontmoetingen tussen
verschillende soorten mensen mogelijk maken.
Met de Buurtcamping bieden we een tijd, plaats en context
waarin buurtbewoners aangemoedigd worden om het
gesprek met elkaar aan te gaan en elkaar te leren kennen.
En ook met ons nieuwe project: De BuurtBankjes zetten wij
ons in om laagdrempelige ontmoetingen mogelijk te maken
in tal van Nederlandse buurten. Zo zorgen we ervoor dat
buren weer naar elkaar omkijken en elkaar weten te vinden.
In het voorjaar van 2021 keken wij reikhalzend uit naar
een recordaantal Buurtcampings. Duizenden kampeerders
keken uit naar hun vakantie in eigen stad. Tot plotsklaps
vanwege corona meerdaagse evenementen met
overnachting niet meer toegestaan waren. Wat volgde
was een zomer vol aangepaste plannen. Veel campings
mochten helaas niet doorgaan. Gelukkig werden de regels
in september enigszins versoepeld, waardoor we een
succesvolle eerste editie van De Grote BuurtBankjesDag
hebben kunnen organiseren.
2021 bleek een jaar van extremen: van intense blijdschap
vanwege de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij
en de Hartwig Foundation, tot huilende kampeerders die
hun enige vakantie in rook op zagen gaan. Ondanks deze
laatste grote teleurstelling kijken we terug op een jaar waar
we trots op kunnen zijn. We hebben een succesvol nieuw
initiatief gelanceerd, hebben serieuze stappen in onze
professionalisering gezet en zijn klaar voor de toekomst.

Wij zijn trots op alle Campingbeheerders en Bankjeshosts
die zich afgelopen jaar vol overgave en enthousiasme
in hebben gezet voor hun buren en buurt. We zijn
onder de indruk van hun flexibiliteit, vindingrijkheid en
doorzettingsvermogen om de alsmaar veranderende
coronaregels te trotseren. We kijken enorm uit naar een
nieuw jaar vol bijzondere, ontroerende en waardevolle
burenontmoetingen!

Maarten Hupkes

Directeur Stichting De Buurtcamping
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2021
in vogelvlucht
Winter

LEEUWARDEN

• We starten ons jaar met de voorbereidingen
voor komend kampeerseizoen: we verwelkomen 53
Nederlandse buurten waar Buurtcampings gerealiseerd
worden. Een record!

GRONINGEN

HAULERWIJK
DEN HELDER

WORMERLAND
HAARLEM (2)
LEIDEN
DEN HAAG (2)
ROTTERDAM

LELYSTAD

ZAANSTAD (5) ALMERE
AMSTERDAM (5) ALMERE HAVEN
BUSSUM
UTRECHT (6)
NIEUWEGEIN

ZWOLLE

• We werven tientallen Campingbeheerders door
heel het land en zorgen ervoor dat ze klaar zijn voor
De Buurtcampus: ons opleidingstraject voor sociaal
ondernemerschap in de buurt, met als casus: De
Buurtcamping.

APELDOORN
ARNHEM
DUIVEN
NIJMEGEN

DEN BOSCH
TILBURG

Campings in 2019
Nieuw in 2020

• We leggen de laatste hand aan belangrijke
fondsaanvragen.

MAASTRICHT

Voorjaar
• We ontvangen live in een uitzending van Koffietijd
een eenmalige schenking van € 300.000,- van de
Nationale Postcode Loterij!
• We krijgen te horen dat de Hartwig Foundation ons
de komende drie jaar met een bedrag van €150.000
per jaar ondersteunt!
• We verwelkomen onze nieuwe directeur Maarten
Hupkes.
• Ons opleidingstraject De BuurtCampus gaat van start
met 50 enthousiaste Campingbeheerders.
• We bereiden onze campings voor op corona met onze
eigen corona routekaart én richten een Corona
Taskforce op met steun van Zorg van de Zaak
Foundation en het Oranje Fonds.
• We lanceren ons nieuwe verbindende en vrolijke
buurtactiviteit: De BuurtBankjes.
• Stichting Theodora Boasson doet een schenking voor
kinderactiviteiten op de campings
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Zomer
• We wensen al onze 129 Campingbeheerders een
fantastisch kampeerseizoen. We kijken uit naar alle
duizenden blije kampeerders.
• Terwijl de eerste Buurtcampings haar poorten hebben
geopend, slaat er een nieuwe coronavariant toe. Nieuwe
maatregelen zijn noodzakelijk en veel gemeentes trekken
hun vergunningen in.
• Met vereende krachten kunnen er nog 14 Buurtcampings
doorgaan, waarvan 5 zonder slaapzak
(activiteitenweekend). De overige 29 campings moeten
hun plannen op het laatste moment annuleren.
• De allereerste Grote BuurtbankjesDag vindt plaats op
zondag 12 september. Stoepen en straten door heel het
land vullen zich met gezelligheid door BuurtBankjes.

Najaar
• In het najaar evalueren we samen met
Campingbeheerders, kampeerders, BankjesHosts en
het team het afgelopen seizoen. De resultaten worden
gepubliceerd in onze factsheets, geleerde lessen
worden gebruikt om verbeteringen door te voeren.
• We nemen ons ICT-beleid onder de loep en starten
met de aanleg van een CRM-systeem.

FACTSHEET 2021

Factsheet de Grote

BuurtBankjesdag 2021*

FACTSHEET- AANTALLEN EN RESULTATEN 2021

DE BUURTCAMPING WORDT
POSITIEF BEOORDEELD

De BuurtBankjesdag wordt positief beoordeeld

• Gemiddeld krijgt De Grote BuurtBankjesDag het rapportcijfer 8,2 !
• 92% van de BankjesHosts geeft aan de volgende keer weer het
BuurtBankje open te stellen voor hun buren

Tijdens de BuurtBankjesdag•ontmoeten
buurtbewoners
elkaar een
De Buurtcamping
krijgt gemiddeld
als rapportcijfer!
• Een BuurtBankje krijgt gemiddeld 15 bezoekers

• We worden een Erkend Goed Doel van het CBF en
laten daarmee zien dat we een betrouwbare en
integere stichting zijn.
• De eenzaamheidscijfers blijven stijgen door
coronamaatregelen, we sluiten ons aan bij het
landelijke actieprogramma: Eén Tegen Eenzaamheid.
• We verwelkomen Univé als hoofdpartner van onze
stichting, die vanaf 2022 De Buurt gaat heten.

8,6

• 77% van de deelnemers zegt een
• De BuurtBankjesHosts ontmoeten
ongeveer te6 ervaren
nieuwe tijdens
mensenhet
op
vakantiegevoel
hun bankje.
Buurtcamping weekend
• Naar aanleiding van het BuurtBankje
vanenquête
de respondenten
• Daarnaastgeeft
blijkt 78%
uit de
dat 74%
aan zijn of haar buren nu beter
te deelnemers
kennen.
van de
zorgelozer is op de

camping dan in het dagelijks leven

• Van de ontmoetingen, hebben er op 56% van de BuurtBankjes
94% geeft nu almet
aanvoorbijgangers
volgend jaar weer
spontane ontmoetingen•plaatsgevonden
die zijn
te willen komen kamperen
gestopt bij het bankje
• 84% van de BuurtBankjes Hosts ervaart een toename van het
thuisgevoel in de buurt

“

Zo’n weekend voor
de kids tijdens de
vakantie is geweldig.
Ze vonden het vooral
fijn om als groep bij
elkaar te komen zoals
bijvoorbeeld de bonte
avond en de bingo.”
–

*N=38

5

Kampeerder bij
Buurtcamping Spoorwijk

3
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Doelonze
van
Stichting
WAAROM BESTAAT DE BUURTCAMPING?
Nederland polariseert, er zijn grote verschillen tussen
bevolkingsgroepen, het aantal burenruzies neemt toe,
eenzaamheidscijfers stijgen en de fysieke en mentale
gezondheid van veel buurtbewoners laat te wensen over.
Tegelijkertijd snakken Nederlanders naar gemeenschapszin
en zorg en welzijn in de eigen omgeving (SCP, 2020).

Met onze activiteiten creëren we een context waarin
betekenisvolle ontmoetingen tussen buren ontstaan.
Hiermee dragen we bij aan saamhorige, sociale en gezonde
buurten waarin buurtbewoners elkaar kunnen vinden en op
elkaar kunnen rekenen.
HOE BEREIKEN WE DAT?
We stimuleren, faciliteren en begeleiden buurtbewoners bij
het organiseren van vrolijke, laagdrempelige en verbindende
buurtactiviteiten waardoor er duurzame en betekenisvolle
ontmoetingen tussen buurtbewoners plaatsvinden.

WAT DOEN WE DAN PRECIES?
We begeleiden enthousiaste buurtbewoners bij het
organiseren van een Buurtcamping of een BuurtBankje. Dit
doen we middels ons opleidingstraject De Buurtcampus en
een online naslagwerk De Gids, hulp van experts, toegang
tot financieringsbronnen en sponsoring, impactonderzoek
en communicatiemiddelen. Daarnaast enthousiasmeren we
zoveel mogelijk buurtbewoners om ook een verbindende
buurtactiviteit te organiseren.
VOOR WIE DOEN WE DAT?
Wij zijn er voor alle Nederlanders, maar hebben speciale
aandacht voor mensen die betrokken zijn bij de buurt,
aangewezen zijn op de buurt of nieuw zijn in de buurt. 1/3e
van onze kampeerplekken is gereserveerd voor minima.
STATUTAIRE DOELSTELLING
De Stichting heeft ten doel:
a. het algemene welzijn te bevorderen door activiteiten te
organiseren waarbij mensen uit verschillende
leefwerelden elkaar ontmoeten en samen activiteiten
ondernemen zodat de integratie en sociale cohesie
bevorderd worden, mensen zich meer thuis en veiliger
voelen in de eigen leefomgeving en eenzaamheid
bestreden wordt;
b. armoede te bestrijden door mensen en gezinnen die in
armoede leven een betaalbare vakantie te bieden;
c. de maatschappelijke participatie van (kwetsbare)
groepen in de samenleving te stimuleren door
leerwerktrajecten en leerplaatsen te bieden, en zodoende
onderwijs en jeugdzorg te leveren;
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d. de vitaliteit van buurtbewoners te verhogen, waardoor
zowel fysiek als mentaal welzijn wordt gestimuleerd;
e. lokale talentontwikkeling op het gebied van kunst en
cultuur te stimuleren, door deze een plek en podium te
bieden;
f. natuurbeleving en bewustwording te stimuleren door
buurtbewoners gebruik te laten maken van het groen in
de buurt, waarbij bescherming van natuur en milieu
centraal staat;
g. het bevorderen van (bewustwording omtrent)
duurzaamheid, door een duurzaam alternatief voor
vakantie te bieden en dit actief uit te dragen;
h. een stuk (informele) zorg te bieden, door de eenzaamheid
van ouderen te verminderen met behulp van activiteiten
ontplooid voor jong en oud samen;
i. het democratisch bewustzijn te vergroten van mensen die
zich minder betrokken voelen bij de maatschappij, door

alle deelnemers en bezoekers deel te laten zijn van een
tijdelijke community, waar mensen samen
verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen, en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
ONZE ORGANISATIE
Stichting De Buurtcamping is CBF-gecertificeerd, is een
erkend Social Enterprise, is aangesloten bij de code Sociale
Ondernemingen en heeft de ANBI-status.
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De BuurtCamping
WAT IS DE BUURTCAMPING?
Op De Buurtcamping ontmoeten buurtbewoners elkaar
tijdens een ontspannen vakantie in eigen stadspark. Op deze
manier dichten we kloven en verbinden we allerlei soorten
mensen. Dat vinden wij belangrijk omdat het aantal kloven
en tegenstellingen in de samenleving toenneemt en we
steeds meer langs elkaar heen leven. Met alle gevolgen van
dien.
Op de camping is iedereen gelijk en ontstaan gemakkelijk
ontmoetingen. Het park verandert drie dagen lang in een
gemoedelijk dorpje middenin de stad. Bewoond door alle
mensen die de stad rijk is. ‘De ideale samenleving in het
klein’ zoals het Parool ons noemde. Wij geloven in de kracht
van ontmoetingen tussen verschillende soorten mensen en
vinden deze essentieel voor een inclusieve en verbonden
samenleving.

RESULTATEN
In het voorjaar van 2021 was er zicht op het organiseren
van 53 campings door heel het land. Gaandeweg het proces
zijn er tien Buurtcampings ‘afgevallen’ omdat gemeenten
bezorgd waren over de ontwikkelingen rondom corona. Na
afronding van ons opleidingstraject De Buurtcampus waren
er 43 Buurtcampings klaar om haar poorten te openen.
Terwijl de eerste vier Buurtcampings haar kampvuren
ontstaken, keken we naar een persconferentie waarin
meerdaagse evenementen met overnachting voor de rest
van de zomer verboden werden… Gezien onze uitvoerige
voorbereidingen op meerdere corona-scenario’s en de
schreeuw om ontmoeting was dit onverwachte nieuws
dubbel zuur. Hierop zijn we direct met de Buurtcampings in
gesprek gegaan om te kijken wat er nog wél kon.
Terwijl de telefoon bleef rinkelen: kampeerders zagen hun
enige vakantie in rook op gaan, trok de ene na de andere
gemeente haar verstrekte vergunning in.

Uiteindelijk hebben er negen Buurtcampings in volledige
vorm plaatsgevonden. Drie Buurtcampings hebben een
activiteitenweekend zonder overnachting georganiseerd.
De andere campings moesten noodgedwongen hun
plannen annuleren en bewaren voor een volgend jaar.
Ondanks deze enorme tegenvaller zijn we enorm trots
dat er uiteindelijk nog ruim 500 mensen vakantie hebben
gevierd op één van de Buurtcampings. Dit is mede mogelijk
gemaakt door de inzet van 225 enthousiaste vrijwilligers en
samenwerking met ruim 90 organisaties. Gezamenlijk
hebben zij 126 activiteiten georganiseerd die tot 3.510
ontmoetingen hebben geleid.

De drie activiteitenweekenden zonder overnachting zijn
allemaal op een hele andere manier ingestoken, toegespitst
op de behoeften van de lokale buurtbewoners. Zo werden
er in het Amsterdamse Rembrandtpark drie dagen lang
activiteiten georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie
konden en organiseerde ze in Cuijk een ‘dagcamping’ waar
buurtbewoners samen konden komen om een hapje te eten
en elkaar te ontmoeten. In Den Bosch sloot de Buurtcamping
aan bij andere activiteiten in de stad. Met deze activiteiten
hebben er zo’n 950 buurtbewoners een waardevolle tijd
gehad met hun buren.
Gelukkig is al het werk dat in de geannuleerde campings is
gestopt, niet verloren gegaan. Er zijn beheerdersteams
gevormd, projectplannen gemaakt, fondsaanvragen
gedaan, de beheerders hebben de Buurtcampus gevolgd,
contacten gelegd met gemeenten, samenwerkingen
met lokale bedrijven gestart, vrijwilligers geworven en
-bijeenkomsten georganiseerd. Gelukkig gaat een groot deel
van de geannuleerde campings de plannen in 2022 alsnog
uitvoeren.

De Buurtcamping wordt positief beoordeeld:

8,6

gemiddelde rapportcijfer van bezoekers aan
De Buurtcamping.

77%

geeft aan een vakantiegevoel te ervaren.

74%

van de kampeerders voelt zich zorgelozer op
de camping dan in het dagelijks leven

94%

wil volgend jaar weer komen kamperen!
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MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
Sociale cohesie versterken door duurzame ontmoetingen
te creëren. Uitgangspunt van De Buurtcamping is dat op een
camping iedereen gelijk is en er makkelijk ontmoetingen
ontstaan. Een eerste stap in de richting van het bereiken
van een hechtere buurt - de belangrijkste doelstelling van
De Buurtcamping - is het bieden van mogelijkheden om ‘de
ander’ te ontmoeten. Doordat het ontmoetingen zijn met
mensen ‘dichtbij’ en mensen elkaar blijven tegenkomen of
afspreken, zorgt dit voor een groter sociaal netwerk.
• Kampeerders hebben 7 nieuwe mensen ontmoet in het
kampeerweekend
• 63% heeft mensen ontmoet die ze normaal niet zouden
ontmoeten
• 70% geeft aan meer bekende gezichten in de buurt
te zien

Het effect van Corona
Hoewel de resultaten positief zijn, verschillen ze iets van
voorgaande jaren. Dat is te wijten aan:
• Het organiseren van activiteiten op 1,5 meter.
• Het inkorten van de programma’s (veel campings
mochten maar twee dagen duren in plaats van drie).
• De onzekerheid tot op het laatste moment of de
camping door kon gaan.
• Het minder mogen toelaten van(dag)bezoekers.

Armoedebestrijding door een vakantie te bieden aan
mensen die normaal niet op vakantie kunnen.
De Buurtcamping wil iedereen de mogelijkheid bieden op
vakantie te gaan. In eigen stad, samen met een diversiteit
aan buurtbewoners. 1⁄3 van de plekken is gereserveerd
voor minima, 1⁄3 voor vrijwilligers. Zij kamperen gratis of
tegen een laag tarief. 1⁄3 is voor betalende kampeerders.
Er kan geen binding ontstaan tussen alle lagen van de
bevolking, wanneer bepaalde groepen, zoals minima, door
economische omstandigheden niet mee kunnen doen.
Het bieden van een leuke vakantie ‘voor iedereen’ is dus
zowel een belangrijke doelstelling van de Buurtcamping op
zichzelf, als een voorwaarde voor het versterken de sociale
cohesie.
•
•

Een derde van de kampeerders is minima
1 5% komt alleen

Activatie en empowerment: Buurtbewoners en beheerders
activeren en ontwikkelen zodat ze zelf hun buurt kunnen
verbeteren. Buurtbewoners en beheerders krijgen de kans
om ervaring, netwerk en zelfvertrouwen op te bouwen
door zich in te zetten als beheerder of vrijwilliger voor De
Buurtcamping. Zij doen contacten en vaardigheden op
die zij ook na De Buurtcamping kunnen gebruiken Denk
hierbij aan de realisatie van een camping lang voordat de
eerste haring de grond in wordt geslagen. Buurtbewoners
en beheerders doorlopen een opleidingstraject genaamd:
de BuurtCampus. Bewoners werken actief samen door
activiteiten te organiseren, onderling maar ook samen met
lokale organisaties - en ze worden aangesproken op hun
eigen kracht.
•
•

50% geeft aan actiever te willen worden in de buurt
35% is zich na afloop ook daadwerkelijk in gaan zetten

voor de buurt.
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...EN HET BLIJFT NIET BIJ EEN WEEKEND KAMPEREN
Er zijn tal van voorbeelden dat er uit Buurtcampings nieuwe
initiatieven ontstaan in de buurt, of dat er nieuw leven
wordt geblazen in bestaande initiatieven. Zo helpt het
beheerdersteam uit Zaanstad de lokale kanovereniging
met klussen in ruil voor het gratis lenen van kano’s tijdens
De Buurtcamping. In het Amsterdamse Sloterpark werd er
besloten een leegstaand buurthuis nieuw leven in te blazen
met een heel programma voor de buurt. In Hilversum is er in
coronatijd door het beheerdersteam een wandelvereniging
opgezet met als doel de buren te ontmoeten en
ondersteunen in de coronatijd. De komende jaren zullen
we bestaande Buurtcampings inspireren en stimuleren
om naast de Buurtcamping meerdere verbindende
buurtactiviteiten te organiseren.

Begeleiding
Als de beheerders eenmaal aan boord zijn, beginnen
we met het mondeling toelichten van onze
samenwerkingsovereenkomst. Als iedereen er klaar
voor is, start de eerste sessie van ons opleidingstraject
De Buurtcampus, waarbij we alle campingbeheerders
in een zestal sessies van kop tot staart meenemen in het
organiseren van een Buurtcamping. Deelnemers worden
opgeleid tot sociaal ondernemer in eigen buurt met als
praktische casus De Buurtcamping. Helaas waren al deze
sessies afgelopen jaar online vanwege corona. Dit had echter
ook een voordeel: het voorkwam dat campingbeheerders
vanuit het hele land naar een centrale plek moesten afreizen.
Als de coronaregels het weer toelaten zijn we voornemens
om een aantal sessies live te organiseren en een deel van de
meetings online.
Dit jaar hebben er 50 beheerders deelgenomen aan de
BuurtCampus, en zij vertegenwoordigden 25 Buurtcampings.
Bijna alle eerstejaars Buurtcampings namen deel met
één of meerdere beheerders. Daarnaast hebben we de
BuurtCampus ook aangeboden aan tweedejaarscampings
die daar behoefte aan hadden, dit er in 2020 bijna geen
Buurtcampings hebben plaatsgevonden en daarmee de kers
op de taart ontbrak in het leerproces. Hier hebben een aantal
Buurtcampings dankbaar gebruik van gemaakt.

HOE HEBBEN WE DIT RESULTAAT BEREIKT?
Werving
Een nieuwe Buurtcamping kan op twee manieren ontstaan.
Veelal melden zich enthousiaste buurtbewoners bij ons
om een Buurtcamping in hun buurt te organiseren. Zij
nemen contact op omdat ze zelf op een Buurtcamping zijn
geweest, onze wervingscampagne voor campingbeheerders
hebben gezien of omdat ze enthousiast zijn geworden door
verhalen van anderen. Daarnaast maken wij ieder jaar zoveel
mogelijk gemeentes enthousiast om een Buurtcamping in
één of meerdere van hun buurten te organiseren. Mocht
een gemeente enthousiast zijn, dan volgt een intensief
samenwerkingstraject met betrokken ambtenaren.
Vervolgens wordt er door ons team ter plekke een geschikt
campingbeheerders team geworven.

Dit jaar is de BuurtCampus uitzonderlijk goed bezocht,
van alle deelnemende Buurtcampings hebben de
meeste beheerders alle bijeenkomsten bijgewoond. De
Buurtcampings die 1 of 2 keer aanwezig waren deden dit
omdat ze op een bepaald onderwerp nog meer wilde leren
en daar speciaal voor inhaakte. Het plenaire deel van de
Buurtcamping is zeer goed bezocht als het over covid en
de maatregelen daaromtrent ging, en is als zeer waardevol
ervaren.

Het werven van geschikte campingbeheerders vraagt om
veel kennis, geduld en inschattingsvermogen. Iedere buurt
is uniek. Dat is één van de krachten van ons concept: het is
lokaal toepasbaar en aanpasbaar. Desalniettemin moeten er
in een team van campingbeheerders verschillende soorten
eigenschappen en competenties aanwezig zijn. Het kernteam
van onze stichting besteed dan ook veel tijd en aandacht aan
de werving en selectie van de campingbeheerders.

JAARVERSLAG 2021 // 13

De BuurtCampus is voor ons als kernteam een prachtig
instrument om onze beheerders te leren kennen en de
voortgang van alle Buurtcampings te kunnen monitoren.
Door de hoge opkomst viel ook dit jaar weer op dat we te
maken hebben met heel veel verschillende beheerders
die allemaal op een ander niveau opereren. Voor de ene
is dit het zoveelste buurtproject dat ze organiseren en
voor de ander is dit de eerste keer. Dit maakt dat het voor
de workshopleiders soms aftasten is op welk niveau de
workshop ingestoken moet worden. Hierom gaan we in
2022 gaan werken met verschillende routes, afgestemd op
het niveau van de deelnemers. Hopelijk kunnen we zo op
maat kennis overdragen. De workshopleiders zijn steeds
vaker oud beheerders die het leuk vinden om hun kennis
over te dragen, en wie weet nou beter wat een Buurtcamping
inhoudt dat een oud beheerder?
Uit de evaluatie is gebleken dat het fijn is dat de workshops
digitaal wordt gegeven via zoom, maar dat het contact met
medebeheerders ook wordt gemist. In 2022 zorgen we dan
ook voor 2 fysieke bijeenkomsten. Daarnaast gaf men aan
dat de sessies nu te lang waren, waardoor we in 2022 gaan
werken met kortere sessies maar dat we daardoor wel vaker
samen gaan komen (digitaal).
De beheerders hebben ook aangegeven dat ze heel graag
aan de slag willen met de workshops, dus gelijk samen een
projectplan schrijven of een begroting opstellen. Dit nemen
we mee in het curriculum van 2022.
Naast trainingen van experts op het gebied van
veiligheid, placemaking, financiering en verantwoording,
communicatie, werving van bezoekers, ticketing,
samenwerkingen met sponsoren hebben we dit jaar
natuurlijk ook uitvoerig stilgestaan bij corona en de
weerstand van bezoekers op coronamaatregelen.

Naast de Buurtcampus kunnen campingbeheerders te allen
tijde gebruik maken van onze handige online naslagwerk De
CampingGids. Deze tool updaten wij continu met relevante
informatie. Vanwege het grillige beleid rondom corona zijn
er afgelopen jaar veel aanpassingen gedaan in de gids, om
de campingbeheerders op verschillende scenario’s voor
te bereiden. We hebben zelfs een eigen corona-routekaart
gemaakt, waarbij we campingbeheerders begeleid hebben
bij het opstellen van verschillende scenario’s. Na belangrijke
persconferenties lasten we direct een Buurtcampussessie in waarbij we de deelnemers, samen met een
vergunningsexpert wegwijs maakten in het woud der
coronaregels. Deze sessies werden als heel prettig ervaren
door de deelnemers omdat het rust en duidelijkheid bracht.
Naast de meer gestandaardiseerde vorm van begeleiding,
heeft het kernteam ook intensief één-op-één-contact met
de verschillende teams. Deze persoonlijke begeleiding is in
sommige gevallen hard nodig als er bijvoorbeeld hiaten in
het proces zitten. Dit kan gaan tot hulp bij het afrekenen van
fondsen tot het aanvragen van de juiste vergunning. Verder
ontvangen onze campingbeheerders minstens één keer per
maand een update in hun mailbox, met daarin belangrijke
informatie gekoppeld aan de fase waarin ze zitten.
Corona Taskforce
Toen duidelijker werd dat corona nog wel even onder ons
zou blijven, hebben we een corona taskforce opgericht. In
het geval van kleine evenementen, waar De Buurtcampings
onderdeel van zijn, betekenen de overheidsmaatregelen
dat campings extra maatregelen moeten treffen om het
kamperen veilig en gezond te houden. De kosten die dit
met zich meebrengt hebben vaak verregaande gevolgen
op de begrotingen van de lokale campings. Om de lokale
campings te ondersteunen heeft het kernteam daarom een
corona taskforce ingericht die lokale campings begeleidt en
faciliteert bij het navolgen van de recentste coronaregels. Op
deze hebben we de campings die door mochten gaan, met
raad en daad kunnen ondersteunen. Het Taskforce kwam tot
stand met ondersteuning van het Oranje Fonds en Zorg van
de Zaak Foundation.
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KWALITEITSBEWAKING EN IMPACTMETING
Tijdens de totstandkoming en uitvoering van de campings
ziet het kernteam er op toe of campings blijven voldoen aan
onze randvoorwaarden. Dit vinden we belangrijk omdat
we zodoende kunnen garanderen dat een Buurtcamping
het gewenste effect heeft. In vogelvlucht zijn deze
randvoorwaarden:
• Is 1/3e van de kampeerplekken gereserveerd en ingevuld
door minima?
• Vinden er voldoende verbindende activiteiten plaats en
sluiten deze niemand uit?
• Wordt er voldaan aan de coronamaatregelen en
plaatselijke vergunningsvereisten?
Verder vindt er jaarlijks een representatief kwantitatief
impactonderzoek plaats die uitgevoerd wordt door het
kernteam op campings verspreid door heel het land. De
resultaten van dit onderzoek, die bestaat uit een tijdens-,
en na-meting worden ieder jaar gepubliceerd in een
overzichtelijk factsheet en zijn vermeld in dit verslag.
Daarnaast moedigen wij campings aan zelf ook een
impactonderzoek te doen. De resultaten uit het lokale
onderzoek gieten wij dan voor hen in een factsheet. De
resultaten uit het onderzoek geven ook inzicht of er aan onze
doelstellingen wordt voldaan. Is dit niet het geval? Dan volgt
er tijdens of na afloop een evaluatiegesprek.

EVALUATIE BUURTCAMPINGSEIZOEN
Ter evaluatie van dit jaar hebben we een vragenlijst/enquête
afgenomen onder campingbeheerders en bezoekers.
Daarnaast hebben we geëvalueerd met partners en fondsen.
Tot slot hebben we afgelopen jaar een evaluatiecyclus
ingevoerd: ieder kwartaal doen we een uitgebreide
teamevaluatie. Hieruit zijn de volgende punten naar voren
gekomen:

Sterke punten

Vroegtijdiger begonnen met het werven van
Buurtcampings en campingebeheerders.
Met een relatief nieuw team (werkend op afstand)
een recordaantal Buurtcampings voorbereid op
totstandkoming.
Interne processen geoptimaliseerd en interne en
externe communicatie verbeterd: ‘zeg wat je doet en
doe wat je zegt’.
Onboardingproces van campingbeheerders
geprofessionaliseerd o.a. door VOG-verplichting en
integriteitsbeleid.
Invoering viermaandelijkse interne evaluatie, verbeterpunten worden direct doorgevoerd en gemonitord.
Sportieve, meedenkende houding van fondsen en
gemeentes met betrekking tot het financieren van de
geannuleerde campings.
Gedeelde smart is halve smart: campingbeheerders
hebben zich extreem flexibel opgesteld rondom het
grillige corona-beleid: ‘de camping moest en zou
doorgaan voor de buurtbewoners’.
Ons stressbestendige en goed-op-elkaar-ingespeel\
de kernteam heeft in zeer korte tijd de geannuleerde
campings van de juiste begeleiding en informatie
kunnen voorzien.

Verbeterpunten

Het kernteam raakt regelmatig het directe contact
kwijt met Campingbeheerders die onder Regiobeheer Utrecht en/of Amsterdam vallen, dit komt
omdat er een communicatielaag tussen zit:
die van Regiobeheer. Hierdoor ontstaat er soms
miscommunicatie.
Door de 1.5-meter regel is het soms moeilijker om
contact tussen buren op de campings te faciliteren.
Het contact met de campingbeheerders verwatert
regelmatig direct na de camping, terwijl er dan nog
belangrijke zaken afgerond moeten worden.
Gebrekkige online infrastructuur zorgt soms voor onduidelijkheid in afspraken tussen het kernteam en
lokale campings.
Sommige campings zijn vrij laat van start gegaan,
waardoor je in het nauw komt met de voorbereidingen.
Taakverdeling en accountability in kernteam is soms
onduidelijk door de hoeveelheid campings en contactpersonen.
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MEDIA-AANDACHT
Landelijk
Ondanks dat er maar een fractie van de Buurtcampings
doorgang konden vinden en journalisten met name graag
langskomen om een item te maken over de campings. Is het
toch gelukt ook in 2021 de landelijke media te halen.

Campagnes
Afgelopen jaar hebben we een aantal campagnes gedraaid:

De kers op de taart was de uitzending van Koffietijd waar
we tevens een eenmalige schenking van €300.000,- van de
Nationale Postcode Loterij in ontvangst mochten nemen.
Gemiddeld kijken er iedere dag 183.000 tot 313.000
mensen live naar Koffietijd.
We kregen een mooie vermelding in de Libelle als onderdeel
in een artikel over duurzaam reizen. In FLOW magazine
kregen we zowel online als in het blad een uitgebreid artikel.
Vlak voor de nieuwe maatregelen werden aangekondigd was
Directeur Maarten Hupkes te horen op NH Radio.

Goedvoormelkaar campagne i.s.m. Melkunie
Afgelopen jaar is er een samenwerking geweest met de
Melkunie. Zij hadden een campagne ‘goed voor melkaar’
waarmee ze sociale initiatieven ruimte gaven op hun
verpakkingen om mensen aan te moedigen om iets goeds
voor een ander te doen. Naast Jantje Beton en Oma’s Post
waren wij één van de initiatieven. En stonden we op zo’n 3
miljoen zuivelverpakkingen.
Campagne via Google Grant van juni tot en met december
2021
Samen met onze online marketing partner IM Lounge
hebben we dit jaar Google Grant ingericht. Elke nonprofitorganisatie die aan de strenge vereisten voldoet,
krijgt tot $10.000 per maand aan budget beschikbaar om
zoekadvertenties op Google.com te plaatsen. Afgelopen jaar
heeft dit geresulteerd in: 10.240 vertoningen en bijna 1.000
klikken naar debuurtcamping.nl. Omdat we alleen nog in
konden zetten op zoektermen die ‘Camping’ bevatten zagen
we na de zomer een kleine dip in het verkeer. Komend jaar
gaan we De Buurt aan het Google Grant account koppelen en
met de andere activiteiten die daar onderdeel van zijn hopen
we het hele jaar door op relevante zoektermen in te zetten.
Als abonnee heeft u onbeperkt toegang tot alle Plus‐artikelen op Parool.nl.
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10 x de beste tips voor dit
weekend in Amsterdam
Nog geen plannen dit weekend? Het Parool tipt alvast tien
evenementen. Zet je tent op in het Martin Luther Kingpark
of verf T-shirts met avocado en kurkuma.
Anke Hofstra en Yuki Hochgemuth 8 juli 2021, 07:00
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leerbanen voor mbo’ers
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Lokaal
Ook dit jaar opnieuw veel aandacht voor De Buurtcamping
in lokale media. We kunnen de conclusie trekken dat de
Buurtcampings lokaal altijd veel aandacht trekken en dat
is belangrijk om draagvlak te creëren voor volgende edities
op de betreffende bestemmingen. Zo maakte omroep West
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Bredanaars
Pix4Profs-Ron Magielse op sportpark 't kadijkje heeeft wethouder miriam haagh de eerste
buurtcamping van breda geopend. op de buurtcamping ontmoeten inwoners uit de wijk elkaar en leren
van elkaars cultuur. voor de kinderen zijn er tal van activiteiten zoals een trommelworkshop, fitness,
sjoelen etc. © Pix4Profs-Ron Magielse

Vakantie vieren op Buurtcamping
Breda Hoge Vucht
BREDA - ,,Weet je, de meeste kinderen die hier zijn kunnen niet op
vakantie. Voor hen is dit juist hun vakantie.” Op het terrein van
voetbalvereniging Advendo is buurtcamping Breda Hoge Vucht verrezen,
waarmee een lang gekoesterde droom van buurtbewoners eindelijk in
vervulling is gegaan.
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Prijs

In het eerste weekend van de zomervakantie transformeren het
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Bij Sportpark ’t Kadijkje strijkt vrijdag een buurtcamping
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Het weer

kunnen een weekend lang kamperen in het park bij hen in de buurt.
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zomervakantie in 2022 Verschillende parken in Amsterdam
transformeren tot heuse kampeerterreinen. Inwoners van Amsterdam

Lenard Schouten van organisatie Hart voor Breda Noord kan eindelijk even
zitten. ,,Er zit echt veel meer werk in dan je denkt joh”, grijnst hij met een
gepijnigd gezicht. Om de haverklap wordt hij aangeklampt door kinderen. De
twee springkussens moeten worden opgepompt. Waar is de voetbal? En het
drinken? Schouten blijft geduldig in alle hectiek. Op dat moment arriveren twee
mannen in securityhesjes. Ze zijn beveiligers van de moskee en zullen die
functie ook dit weekend vrijwillig bekleden.
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Het was nog even onzeker
voor de organisatie van buurtcamping Molenplaspark, maar
Contact

gisteren kwam het goede nieuws dat het park in Haarlem Schalkwijk een weekend lang
wordt omgetoverd tot buurtcamping. "We zijn er meer dan honderd procent blij."
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Verbindingen in de buurt versterken
Het idee voor een buurtcamping kwam van de in Amsterdam wonende Roderik Schaepman.
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Expositie ‘Een

"Na overleg met de gemeente hebben we gisteren te horen gekregen dat we door mogen
gaan, wel met wat aanpassingen", zegt woordvoerder Janneke Heinen. "Iedereen kampeert in
eigen tentjes, die op voldoende afstand van elkaar staan."

Bourgondische deel van het
land, die rollen hier in Ette…
Leur van de band

Het eten zal ook anders gaan dan de eerste editie. "Toen hadden we een lopend bu!et waar
iedereen de maaltijd kon ophalen. Dat kan nu helaas niet doorgaan. Iedereen eet bij zijn eigen
tent, het eten wordt langsgebracht."

Twee gewonden bij botsing
op parkeerplaats vol
bandensporen in Breda
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Activiteiten !ne tunen

Onder invloed en met 235
per uur over de snelweg bij
Prinsenbeek: man uit…
Dordrecht is rijbewijs kwijt

Naast het gezellig met elkaar kamperen, zijn er voor de bezoekers activiteiten te doen. Zo zijn
er sportlessen, kun je knutselworkshops doen en is er een stormbaan waar op ouders tegen

Wielrenner met spoed naar
ziekenhuis na botsing met
auto in Breda

hun kind een wedstrijdje kunnen doen.

De BuurtBankjes
WAT ZIJN BUURTBANKJES?
Op De Grote BuurtbankjesDag moedigen we buurtbewoners
aan de voordeuren te openen, een bankje te plaatsen, iets
leuks te organiseren en de buren uit te nodigen. Stichting
De Buurtcamping stimuleert, faciliteert en begeleidt
deelnemers bij het organiseren van een bankje. We verzorgen
de promotie, geven tips en ideeën voor het organiseren van
een bankje, helpen deelnemers hun buren uit te nodigen en
beheren het platform waarop mensen hun BuurtBankje aan
kunnen melden.

BuurtBankjes wordt sinds 2021 georganiseerd door
Stichting De Buurtcamping en is oorspronkelijk een initiatief
van Jesse Jorg en Cathelijn de Reede die van 2014-2017
BankjesCollectief organiseerden. In een paar jaar tijd hebben
zij een (inter)nationale community van 1500+ buurtbewoners
geactiveerd die een bankje ‘gehost’ hebben. Wij noemen
hen BankjesHosts. Hiermee hebben zij tienduizenden
ontmoetingen in binnen- en buitenland gefaciliteerd. Met
een bereik van 1.000 vrijwilligers en een online community
van 5000+ mensen dient het BankjesCollectief als een goede
fundering voor overname.
Vanuit de breedgedragen behoefte onder
campingbeheerders, vrijwilligers en buurtbewoners
om gedurende het hele jaar laagdrempelige, vrolijke en
verbindende buurtactiviteiten te organiseren heeft De
Buurtcamping besloten het initiatief over te nemen en verder
te ontwikkelen.

Op zondag 12 september hebben we na drie jaar
afwezigheid een succesvolle pilot gedraaid van
De Grote BuurtBankjesDag.

140

deelnemende BuurtBankjes.

83%

geeft aan zich na de BuurtBankjesDag
meer thuis te voelen in de buurt

15

gemiddelde aantal buren dat een
bankje bezocht

6

nieuwe buren leerden BankjesHosts
kennen op de dag
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RESULTATEN
We kijken terug op een zeer succesvolle pilot. Er zijn maar
liefst 140 BuurtBankjes geopend door heel Nederland: van
Drachten tot Middelburg. We zagen bankjes waren buren
elkaar moppen vertelden, waar ideeën werden uitgewisseld
voor de buurtvereniging, borrelbankjes en knutselbankjes.
Iedereen gaf er zijn eigen creatieve invulling aan. Gemiddeld
krijgt de BuurtBankjesDag het rapportcijfer 8.2 en maar
liefst 92% geeft aan een volgende editie ook weer mee te
willen doen. Meer dan de helft van de deelnemers woont 10
jaar of langer in de buurt. Verder woont een kwart van de
deelnemers in sociale huurwoning.

Actief burgerschap stimuleren.
Buurtbewoners en buurtmakers krijgen de kans om ervaring,
netwerk en zelfvertrouwen op te bouwen door zich in te
zetten als host of vrijwilliger voor De BuurtBankjes. Door
het organiseren van activiteiten werken bewoners actief
samen - onderling en met lokale organisaties - en worden ze
aangesproken op hun eigen kracht.
•

87% van de BankjesHosts heeft het met buurtbewoners

gehad over nieuwe ideeën en initiatieven in de buurt.
De helft van de BankjesHosts is deze plannen ook
daadwerkelijk uit gaan voeren.
• 84% wil een vast bankje voor de deur plaatsen om
een permanente ontmoetingsplek voor de buurt te
creëren.

De stoep als huiskamer voor de buurt.
BuurtBankjes creëert samen met buurtbewoners blijvende
ontmoetingsplekken en moedigt iedereen aan om de stoep
te gebruiken als gedeelde huiskamer.. Hiermee nemen
we letterlijk de drempel weg om elkaar te ontmoeten.
Daarnaast zijn De Grote BuurtBankjesDagen een middel
om buurtbewoners bewust te maken van de effecten van
een bankje op de stoep en bedoeld als aanmoediging om
een ‘vast’ bankje op de stoep te zetten. Daarbij dragen de
BuurtBankjes permanent bij aan het mooier maken van de
straat/ de buurt.

63% geeft aan dat het Bankje een afspiegeling van de
buurt is.
• Daarnaast zegt 64% mensen te ontmoeten die ze
normaal gesproken zonder het BuurtBankje niet
zouden ontmoeten.
•

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
Verbinden van verschillende soorten mensen.
We leven steeds meer in onze eigen bubbel door
toenemende individualisering en polarisatie (Beugelsdijk,
2021). Met BuurtBankjes willen we de kans vergroten dat je
iemand buiten je bubbel ontmoet waardoor er inzichten in
elkaars leefwerelden ontstaan. Daarom zetten we ons actief
in om een zo divers mogelijke groep mensen te bereiken.
Iedereen krijgt de mogelijkheid om mee te doen aan de
BuurtBankjesDag. We zijn laagdrempelig, deelname is gratis
en waar je ook vandaan komt: wij helpen je op weg.
• Een BuurtBankje krijgt gemiddeld 15 bezoekers.
• BankjesHosts ontmoeten ongeveer 6 nieuwe mensen op
hun bankje.
• 79% geeft aan de buren nu beter te kennen.
• 84% voelt zich na deelname meer thuis in de buurt.
• 64% heeft nu vaker contact met de buren.
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HOE HEBBEN WE DIT RESULTAAT BEREIKT?

op social media. Daarnaast hebben we een stevige offline
campagne gevoerd met een outdoorcampagne in vijf
grote steden, flyeren, en het uitdelen van posters en
promotiematerialen aan deelnemers. Via ons platform
www.buurtbankjes.nl kunnen deelnemers (BankjesHosts)
hun bankje aanmelden en hun programma aankondigen.
Het BuurtBankje verschijnt dan op een handige landkaart.
Zo zie je direct of je buurman- of buurvrouw ook meedoet!
Op de website hebben we ook een postergenerator waarmee
deelnemers een eigen poster kunnen maken die ze op hun
raam kunnen plakken. Tot slot delen we op de website
leuke, bijzondere en inspirerende verhalen en voorbeelden
van BuurtBankjes. Daarnaast maken we intensief gebruik
van Facebook en Instagram (+12.000 volgers) om onder de
aandacht te blijven en komen van bestaande en nieuwe
BankjesHosts. Hier delen we foto’s, video’s, prijsvragen, tips
en tricks en roepen we mensen op een BuurtBankje voor hun
deur te plaatsen. Met onze campagne hebben we met een
klein budget meer dan een miljoen mensen bereikt.

Overname
Een succesfactor van De BuurtBankjes is dat het voortbouwt
op haar succesvolle voorganger BankjesCollectief. Met een
community van meer dan 5.000 buurtbewoners, een online
platform waarop alle BuurtBankjes in kaart zijn gebracht en
de vele waardevolle lessen die oprichters Jesse en Cathelijn
met ons hebben gedeeld hebben we een stevige start
kunnen maken met het vernieuwde concept. Om de activiteit
laagdrempeliger en passender bij De Buurtcamping te
maken hebben we ervoor gekozen de naam te veranderen en
de huisstijl en branding meer naar De Buurtcamping toe te
trekken, zodat duidelijk is dat de afzender dezelfde is. Maar
dat niet alleen: onze wens is ook dat mensen bijvoorbeeld
beginnen met het organiseren van een BuurtBankje en
daarna helpen om een Buurtcamping te organiseren. Wij zijn
blij dat de oprichters het eerste jaar met ons mee hebben
gekeken en ons van waardevolle lessen hebben voorzien.
Hoewel het voor beide partijen niet altijd makkelijk was,
spreken we van een geslaagde overname. De belangrijkste
lessen over de overname hebben we gedocumenteerd zodat
we bij een toekomstige overname goed voorbereid zijn.
Werven van BankjesHosts
Het belangrijkste kwantitatieve doel van BuurtBankjes is
dat er zoveel mogelijk mensen een BuurtBankje openen.
Daarvoor was het nodig om enerzijds de bestaande
community nieuw leven in te blazen, maar ook om nieuwe
Bankjeshosts te werven (hetzij campingbeheerders of
andere buurtbewoners). Hiervoor hebben we een landelijke
on- en offline wervingscampagne uitgerold. Voordat het
zover was hebben we eerst de huisstijl en de website
aangepast. Door het aangaan van slimme samenwerkingen
met welzijnsorganisaties, gemeentes en bedrijven hebben
we gezorgd voor een grote landelijke zichtbaarheid online.
Ook hebben we getargete betaalde campagnes uitgevoerd

Begeleiden en faciliteren van BankjesHosts
Zodra BankjesHosts zich hebben aangemeld ontvangen
ze een online welkomstpakket met daarin een handig
stappenplan. Wat voor verbindende activiteit kun je
organiseren? Hoe zorg je ervoor dat je buren langskomen?
Moet je een vergunning aanvragen? Ook voorzagen we
hen van handige afbeeldingen die zij zelf op social media
door konden plaatsen om hun buren uit te nodigen. In de
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verschillende mailings verwezen we altijd naar onze handige
BuurtBankjesGids, de equivalent van de CampingGids,
waarin deelnemers allerhande informatie konden over het
plaatsen en organiseren van een Bankje, het uitnodigen
van de buren en het eventueel aanvragen van financiering.
Daarnaast deelden we in nieuwsbrieven en op sociale
media regelmatig leuke voorbeelden van inspirerende
BuurtBankjes om andere deelnemers op ideeën te brengen.
Tot slot beantwoordde ons team behoorlijk wat vragen van
individuele BankjesHosts.
Als verrassing ontvingen de eerste 100 deelnemers aan de
BuurtBankjesDag een BuurtBankjesBox.
Een brievenbusdoos met daarin vlaggetjes, stoepkrijt,
posters, ansichtkaarten, buttons en zelfs kaasprikkertjes. De
doos zelf was op te hangen als ‘makelaarsbord’, waarmee
buren in de verte konden zien dat het BuurtBankje geopend
was. Vervolgens riepen we deelnemers op hier foto’s van
te nemen en met ons te delen. We kregen hele positieve
reacties op deze BuurtBankjesBox.
Impactmeting
De doelstellingen van de BuurtBankjes zijn onderzocht
aan de hand van een enquête onder de BankjesHost. Van
de 140 deelnemers heeft een derde de enquête ingevuld.
De BuurtBankjes hebben plaatsgevonden verspreid door
Nederland, in zowel steden als dorpen. Daarnaast zijn
er verspreid door Amsterdam kwalitatieve interviews
afgenomen met BankjesHosts. Naast de vragenlijst en de
interviews hebben we 6 weken na de Grote BankjesDag een
herhaalvragenlijst verspreid om de blijvende impact van de
Bankjes te meten.

EVALUATIE
Ter evaluatie van de eerste editie hebben we naast de
impactmeting een uitgebreide teamevaluatie uitgevoerd
en de uitkomsten hiervan meteen vertaald in een plan van
aanpak voor de komende editie. Hieronder sommen we de
belangrijkste punten op:

Sterke punten

De bestaande community van het BankjesCollectief
was blij dat er na een aantal jaar weer leven in de
brouwerij kwam: dit was terug te zien in de interactie
met de doelgroep en het aantal aanmeldingen.
We hebben in korte tijd, met een relatief klein budget
een groot bereik weten te realiseren van meer dan 1
miljoen mensen.
We hebben het project BankjesCollectief ons eigen
weten te maken. Niet alleen door de huisstijl en doelstellingen licht aan te passen, maar ook door het intern
goed weg te zetten. Hiervoor was onze organisatie
namelijk alleen ingericht op De Buurtcamping.
De inhoud en het verspreiden van de BuurtBankjesBox
was een groot succes: deelnemers waren er erg blij
mee, en zorgde voor waardevolle contactmomenten.
Ook heeft het bijgedragen aan community-building.
De opening in Amsterdam-Oost, op de Eerste Atjeh
straat was een groot succes: deelnemers vanuit het
hele land konden meekijken via een livestream. De
opening zette precies het juiste gevoel van de dag neer.

Verbeterpunten

Het overnameproces duurde relatief lang, waardoor
er weinig tijd overbleef voor de uitvoering en we
regelmatig in tijdnood kwamen.
We hadden vrij laat (maar net op tijd) door dat de kern
van de werkzaamheden vooral bestond uit het werven
van BankjesHosts. Het is dus, meer dan bij de Buurt
camping, echt campagnematig werken. Als we dit ons
eerder hadden gerealiseerd hadden we hier het team
beter op kunnen inrichten.
Er hebben bijna geen Campingbeheerders meegedaan,
terwijl toch 80% aangaf mee te willen doen als wij de
BuurtBankjes over zouden willen nemen.
Voor komende editie moet er eerder aan campagneboodschap en -strategie liggen. De wervingscampagne
moet ook eerder starten.
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HOE HEBBEN WE DIT RESULTAAT BEREIKT?
Landelijk
Voorafgaand en na afloop van De Grote BuurtBankjesDag
verstuurden we een persbericht naar zowel lokale als
landelijke media. Wij bezitten over een perslijst van maar
liefst 80.000 contacten. In 2021 waren we onder andere te
gast in Koffietijd en NPO Radio 5. De Telegraaf publiceerde
in haar weekendeditie een mooie column over ons initiatief.
Ook verschillende Amsterdamse initiatieven / platforms
hebben ons gedeeld zoals In De Buurt Amsterdam en De
Gezonde Stad. In 2021 bereikten we rond de miljoen mensen
met onze campagne.

Online advertising
De aandacht in de media, de vele posters en flyers in de
stad hebben we aangevuld met een online campagne
zodat je niet meer om ons heen kon. Het budget hiervoor
is grotendeels gealloceerd op Facebook. Een op data
gebaseerde keuze, omdat we het ad-systeem zelf hebben
laten optimaliseren. In totaal ging dit om 217.299
vertoningen en 5.066 clicks. Dat komt neer op een CTR
van 2,35%. Ter benchmark: een gemiddelde CTR voor
Facebook advertenties ligt op 1,5%. Een andere belangrijke
graadmeter voor succes is de engagement. Met andere
woorden hoe interacteren mensen met de content. Hoe meer
reacties onder de advertenties hoe hoger de kwaliteitsscore
en hoe vaker de advertentie wordt uitgeserveerd. Bij de
volgende editie moeten we gaan werken met meer variatie
in de advertenties en ook in het format. Bijvoorbeeld door te
experimenteren met ‘stories’.
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Organisatie
PROFESSIONALISERING
De Buurtcamping is sinds 2013 uitgegroeid van leuk initiatief
tot één van de snelstgroeiende maatschappelijke initiatieven
van Nederland. Snel groeien is goed, maar wordt pas
duurzaam als er een stabiele basis is van waaraf je die groei
op een gedegen manier kan faciliteren. De nieuwe directeur
heeft bij zijn aantreden een interne analyse uitgevoerd om te
onderzoeken welke ontwikkelingen de organisatie nog moet
doormaken om klaar te zijn voor haar ambitie. Uit dit interne
onderzoek zijn een aantal verbeterpunten gekomen. We
noemen de belangrijkste.
Interne communicatie
Op directieniveau zijn er (noodgedwongen) veel wisselingen
in de wacht geweest. Daarbovenop deed corona in 2021
haar intrede. Door de wisselingen in een uitzonderlijke
tijd was er bij het team vaak onduidelijk wie voor wat
verantwoordelijk was. Ook was het doel soms onduidelijk.
Om dit meer te stroomlijnen is er in 2021 in gezamenlijkheid
een strategie opgesteld met daaruit voortvloeiend een
meerjarenplanning. Op de strategie wordt één keer in de
vier maanden gereflecteerd: lopen we nog in lijn in met de
strategie en zo niet: waar moeten we bijsturen. Het geeft het
team een focus en houvast. Dit zien we terug in de resultaten
en de onderlinge samenwerking: dit loopt soepeler.
Daarnaast hebben we met elkaar afgesproken elkaar meer
aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheid en in
onderlinge communicatie duidelijker te maken wat je van
de ander verwacht. De sfeer is goed, de verwachtingen zijn
duidelijker en iedereen zit hierdoor ‘meer op z’n plek’.

Beleid
Naast de interne communicatie hebben we dit jaar
grote stappen gezet in het opstellen van verschillende
beleidsdocumenten die wij vervolgens levend houden

door deze actief te communiceren met betrokkenen. Zo
hebben we een vrijwilligersbeleid opgesteld en dienen onze
campingbeheerders een VOG aan te vragen alvorens ze aan
de slag gaan met en bij ons. Daarnaast hebben we een zeer
uitgebreid integriteitsbeleid opgesteld.Ook hebben we een
Vertrouwenspersoon aangesteld en een klachtenprotocol
opgesteld. Zodoende zijn we er zeker van dat eventuele
misstanden op tijd gemeld kunnen worden en kan er
direct actie worden ondernomen. Alle documenten zijn
gepubliceerd op onze website.

CBF
Deze en andere ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat wij
sinds 1 november 2021 een officieel Erkend Goed Doel van
het CBF zijn. Stichting De Buurtcamping treedt hiermee toe
tot een indrukwekkend rijtje van maar liefst 650 Erkende
Goede Doelen. Wij vinden het belangrijk hier onderdeel
van te zijn om betrouwbaarheid en integriteit uit te stralen.
Alleen Goede Doelen die aan strenge kwaliteitseisen
voldoen, kunnen de erkenning krijgen. Zo kun je ervan
uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen
aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro,
verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten
controleren. Voorafgaand aan de erkenning hebben we
een intensief traject gevolgd om ons voor te bereiden op
het aanmeldingstraject. Dit traject werd ons aangeboden
door het VSBfonds. Wij zijn hen en het team van het
begeleidingstraject erg dankbaar voor hun raad en daad!
IT-beleid en CRM
Met tientallen campingteams, duizend vrijwilligers, talloze
betrokken organisaties en duizenden campinggasten is het
belangrijk dat de (cloud) techniek waarmee we alles regelen
betrouwbaar, veilig, juridisch kloppend en werkbaar is voor
uiteenlopende doelgroepen. Daarom hebben we in 2021
een IT’er aangesteld die ons helpt bij het correct inrichten
van deze systemen en het beleid hieromtrent. Daarnaast
hebben wij in de loop der jaren een omvangrijk netwerk
opgebouwd van leveranciers, partners, fondsen, ngo’s,
overheidsinstanties en buurtinitiatieven die wij gedegen
willen managen door middel van een CRM-systeem. In 2021
zijn de eerste stenen gelegd voor een CRM-systeem dat in
2022 geïmplementeerd gaat worden. We worden hierbij
ondersteund door een CRM-systeemexpert.
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Van Buurtcamping
naar De Buurt

In 2020 omschreef De Buurtcamping een aantal nieuwe ambities. Er zou in de toekomst jaarrond
zichtbaarheid moeten komen. Dit kwam mede voort uit een behoefte bij de achterban en
maatschappelijke ontwikkelingen.
Het Sociaal Cultureel Planbureau schreef daarover in
2020; De dialoog tussen Nederlanders verhardt. De kloof
tussen arm en rijk, jong en oud groeit. Autochtone en
allochtone inwoners ontmoeten elkaar te weinig. Dat terwijl
Nederlanders snakken naar een samenleving met gevoel van
gemeenschapszin en zorg en welzijn in onze eigen directe
sociale leefomgeving. Om inhoud te geven aan de ambities
werd besloten nieuwe initiatieven te ontwikkelen of
bestaande (zoals BankjesCollectief) over te nemen. Het plan
vormde zich om toe te werken naar een overkoepelende
organisatie, genaamd De Buurt, die een nog groter bereik
kan hebben, waardoor de impact (het verhogen van de
sociale cohesie in stadsbuurten) nog verder kan toenemen.
Inmiddels zijn we een jaar verder en is het tijd om de
ambities verder te concretiseren.

De dialoog tussen Nederlanders
verhardt. De kloof tussen arm
en rijk, jong en oud groeit.
Autochtone en allochtone inwoners
ontmoeten elkaar te weinig. Dat
terwijl Nederlanders snakken
naar een samenleving met gevoel
van gemeenschapszin en zorg en
welzijn in onze eigen directe sociale
leefomgeving.” – SCP, 2020

In 2021 hebben we in samenwerking met PWC en adviseur
Nicolien Luttels een onderzoek naar het best passende
organisatie- en verdienmodel gedaan, die rekening houdt
met de belangrijkste stakeholders. Na verdere uitwerking
van de toekomstplannen is duidelijk geworden dat we het
zo eenvoudig mogelijk willen houden. De allereenvoudigste
en passendste route is het wijzigen van de naam van
stichting De Buurtcamping in stichting De Buurt. Deze
stichting ontplooit meerdere initiatieven, zoals De
Buurtcamping en de BuurtBankjes. Nieuwe of overgenomen
initiatieven vallen ook onder de stichting De Buurt.
Voorwaarde is dan wel dat ze niet verlieslatend zijn. Nieuwe
of overgenomen initiatieven worden enkel overgenomen
als zij passen bij de missie, visie en doelstellingen van De
Buurt om ‘mission drift’ te voorkomen. Onder elk nieuw
project ligt een businesscase ten grondslag (waarbij het
ook zo kan zijn dat de activiteit indirect bijdraagt aan het
succes van de Stichting). Er kunnen ook samenwerkingen
worden opgezet met bestaande initiatieven. In dat geval zal
de oorspronkelijke naam van het initiatief behouden blijven
en krijgt het initiatief het keurmerk “Samen met De Buurt’’.
Er dient een propositie en strategie te worden uitgewerkt
waaruit duidelijk wordt wat De Buurt dit soort initiatieven te
bieden heeft (denk aan kennisoverdracht, exposure, etc.).
Voorbeeld-uiting van De Buurt
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De structuur kan er dan als volgt uit komen te zien:

Eigen initiatieven

Samen met De Buurt

*

*

*

“BUURTINITIATIEF”

*BuurtBingo, Zwaaisteen & “BUURTINITIATIEF” zijn voorbeeldprojecten.

Lokale Buurtcampings

Regiobeheer
Amsterdam & Utrecht

In 2022 zal de naamswijziging plaatsvinden. Dit gaat gepaard met de installatie van een Raad van Toezicht, de huidige
directeur wordt directeur-bestuurder. Ook worden de statuten en het bestuursreglement aangepast.

TEAM
Het kernteam van de stichting stimuleert, faciliteert
en begeleidt buurtbewoners bij het organiseren van
laagdrempelige, vrolijke buurtactiviteiten die leiden tot
duurzame ontmoetingen tussen buurtbewoners. Daarnaast
houdt het kernteam zich bezig met het werven van
inkomsten, het aangaan van impactvolle maatschappelijke
samenwerking, impactmetingen, missie- en visiebewaking,
beleid, administratie en marketing en communicatie.
In 2021 bestond het kernteam uit:
• Maarten Hupkes Algemeen Directeur
• Anke van Hage
Projectleider Buurtcamping
• Sari Kiel
Projectleider Buurtcamping
• Vera Molenaar
Projectcoördinator Buurtcamping
• Renet Ponsen
Communitymanager Buurtcamping
• Anita Pronk
Communicatie en Marketing
Buurtcamping
• Julian Schönfeld Vormgeving
• Juultje Holster
Projectassistent en officemanagement
• Jeroen Pieterse
Financieel management
De oprichters van de Buurtcamping zijn verantwoordelijk
voor de missie- en visiebewaking, conceptontwikkeling,
fondsenwerving, theoretische onderbouwing en
partnerships:
• Roderik Schaepman Initiatiefnemer
• Katusha Sol
Mede-initiatiefnemer

Het centrale team is op projectbasis ondersteund door:
• Nicolien Luttels
Organisatieadviseur
• Isidore van Westing Projectcoördinator BuurtBankjes
• Myrthe Peek
Marketing en communicatie
BuurtBankjes
• Tycho Hellinga
Programmamaker opening
BuurtBankjes
• Jeffrey den Drijver IT / ICT
Verder wordt het kernteam op vrijwillige basis ondersteund
door:
• Tineke Ridderhof Vertrouwenspersoon
• Barbara Hoogland Jurist
• Pum van der Lit
Expert CRM systeem
Tot slot de Regiobeheerders
(ingehuurd door de lokale Regiobeheer-stichtingen):
• Mariska van Zanten en Mara Joy Elfring (Buurtcamping
Amsterdam)
• Eva Leen (Buurtcamping Utrecht)
Een deel van de medewerkers is in loondienst en een deel
werkt op ZZP-basis. We volgen de CAO Zorg en Welzijn. Er
is afgelopen jaar geïnvesteerd in empowerment van het
kernteam: zo hebben verschillende teamleden verdiepende
cursussen gevolgd en literatuur aangeschaft.
Er liggen grote ambities voor de toekomst, daar moet het
team op voorbereid en ingericht zijn. Om onze ambities
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waar te maken vinden er per 2022 een aantal noodzakelijke
organisationele veranderingen plaats. Er wordt een
kernteam aangesteld (bestaande uit flexibele en vaste
krachten) die leiding en richting geeft aan De Buurt en haar
activiteiten. Naast de directeur (die directeur-bestuurder
wordt), wordt er een adjunct-directeur aangesteld die
tevens Hoofd Marketing en Communicatie is. De Buurt
ondersteunt de verschillende activiteiten met marketing en
communicatie, financiën, partnerships, officemanagement,
evaluatie en onderzoek. Voor haar activiteiten zoals De
Buurtcamping en BuurtBankjes stelt De Buurt projectteams
aan. Elk project heeft een projectleider die ook onderdeel is
van het kernteam van de Buurt. De projectleider stuurt het
betreffende projectteam aan. Nieuwe activiteiten worden in
eerste instantie verkent door het kernteam. Bij voldoende
zicht op financiering wordt een projectteam aangesteld.
Bestuur
Het driekoppige bestuur van Stichting De Buurtcamping
is in 2021 ieder kwartaal samengekomen bij
bestuursvergaderingen. De directie heeft bij deze
vergaderingen onder andere besluiten genomen over
de begroting 2021 en 2022, jaarverslag 2020 en heeft
advies uitgebracht op het gebied van meerjarenstrategie,
teamontwikkeling, marketing en communicatie en risicoen beheersfactoren. Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Jeroen Plemp Voorzitter
Jeroen Plemp is naast voorzitter van onze stichting directeur
van I Care Producties (ICP). ICP creëert TV, video en events
met een duidelijke missie: impact maken. Daarnaast is
Jeroen (mede-)eigenaar van Free Wheely Amsterdam,
HollandseBakfietsen.nl en Steppenwinkel.nl).
Dominik Lynen Penningmeester
Domink Lynen is naast onze penningmeester Manager
Forensic & Financiel Crime bij Deloitte en Entrepreneur &
advisor – Crealosophy IT.
Anita Groenink Secretaris
Anita Groenink verlaat per eind 2021 ons bestuur, na vier jaar
trouwe dienst. Zij is naast onze secretaris Directeur MidWest
en Eigenaar van bureau Groenink Communicatie Advies.
Daarnaast is zij onbetaald bestuurder bij De Hallen. Het
bestuur heeft haar in december 2021 decharge verleend.
In 2022 nemen Jeroen Plemp
en Dominik Lynen plaats in de
Raad van Toezicht. Anita Groenink
wordt na vier jaar trouwe dienst
vervangen door Stella de Swart
(auteur: Armoede Krijg je Gratis).
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Risico’s en maatregelen
Afgelopen jaar hebben we de belangrijkste risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen in kaart
gebracht.

RISICO

BEHEERSMAATREGEL

Vermogensfondsen drogen op door toekenningen in het
verleden.

Aanvragen doen bij loterijen, filantropen en landelijke
overheid.

Gemeentebudgetten slinken.

Maatschappelijke noodzakelijkheid van onze activiteiten
benadrukken en koppelen aan uitdagingen van de specifieke
gemeenten.

Langlopende offertetrajecten bij gemeenten en partners.

Cyclus eerder starten en bij juiste persoon aan tafel komen.

Sponsorinkomsten blijven achter.

Professionele partnerstrategie ontwikkelen gericht op
maatschappelijke uitdagingen en oplossingen.

Inkomsten uit licentiefee’s blijven achter doordat campings
hun eigen weg gaan.

Analyse, evaluatie en verbetering van diensten die
het kernteam aanbiedt gericht op de wensen van de
meerdejaarscampings, oprichting klankbordgroep.

Inkomsten te instabiel voor groeiambitie.

Balans in begroting brengen die flexibiliteit gedurende het
jaar mogelijk maakt, continuïteitsreserve opbouwen en
eigen inkomsten vergroten tot 40-45%.

Centrale en lokale team(s) vissen in dezelfde fondsenvijver.

Eerder in het jaar een fondsenstrategie optuigen en tijdig
communiceren met de lokale teams.

Organisatie kan groei activiteiten niet aan.

Investeren in coaching en opleiding van het team, jaarplan
en strategie invullen en gaandeweg het jaar evalueren met
het team.

Vergunningsaanvragen en bijbehorende
verantwoordelijkheden.

Vergunningspecialist in Centrale Team, intensieve
begeleiding lokale teams.

Letsel aan kampeerders, vrijwilligers of beheerders.

Gedekt in verzekeringen. veiligheidsplan opstellen en
correct naleven.

Niet goed nakomen van levering van diensten door centrale
team aan licentienemers (campings).

Evaluatiecyclus onder campingbeheerders, lerende
opstelling team, kwartaalevaluatie intern, actiepunten
omzetten in beleid, inspraakavonden campingbeheerders
organiseren (Buurtschap).

Campings die zich niet aan de gemaakte afspraken houden
(financiën, sponsoring e.d.).

Heldere, juridisch dekkende samenwerkingsovereenkomst
op tijd delen en laten tekenen, op tijd ingrijpen.

Het hebben van personeel en inhuren van derden.

Kernteam aanstellen op basis van beschikbare inkomsten,
flexibele schil per project tijdelijk aanstellen.

Ontevreden gemeentes.

Accuraat stakeholdermanagement en implementatie CRMsysteem.
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Financiën

Wij geloven in de kracht van samen - een model waarbij markt, overheid, fondsen en burgers
allemaal bijdragen. Sinds de eerste Buurtcamping in 2013 hebben we grote stappen gezet wat
betreft de financieringsmix en structuur.
INKOMSTEN
Onze organisatie heeft grofweg vijf inkomstenstromen: 1)
vermogensfondsen en loterijen, 2) verkoop van services en
dienstverlening, 3) sponsoring en partnerships, 4) donaties
en 5) kaartverkoop. Deze inkomsten worden gebruikt om de
activiteiten gericht op de maatschappelijke doelstellingen
van de stichting te financieren.

Ook verkoopt Stichting De Buurtcamping zogenaamde
Gemeentepakketten aan gemeentes die graag een camping
in een buurt in hun gemeente zien verrijzen. In ruil daarvoor
zet de stichting alles in zijn werk om een camping in die
buurt van de grond te krijgen. In 2021 verkochten wij in
totaal 7 gemeentepakketten. Daarbij levert de stichting ook
diensten aan de lokale campings met het aanbieden van ons
opleidingstraject de Buurtcampus, begeleiding, advies en het
gebruik van communicatiemiddelen. Hier betalen de lokale
campings een afdracht voor. In totaal droegen in 2021 alle 35
campings een licentie-afdracht af.
Daarnaast start de Buurtcamping in 2022 met de
verkoop van BuurtBankjesPakketten aan gemeentes en
woningbouwcorporaties, waarbij wij lokale BankjesHosts
werven en trainen om zoveel mogelijk buren mee te laten
doen aan De Grote BuurtBankjesDag zodat er zoveel
mogelijk burenontmoetingen ontstaan. Daarnaast voorzien
wij ze van communicatiematerialen en doen wij een
impactonderzoek in de desbetreffende gemeente naar het
effect van de bankjes. In 2021 zijn alle voorbereidingen
voor de verkoop van deze pakketten getroffen. De eerste
woningbouwcorporaties hebben inmiddels interesse
getoond.

De vermogensfondsen en loterijen worden ieder jaar
geworven door een intern team, bestaande uit de directeur,
oprichters en chef Buurtcamping. Er worden geen externe
freelancers ingehuurd voor het verwerven van deze
inkomsten. Fondsen op lokaal niveau worden daar
waar mogelijk door lokale teams geworven, landelijke
vermogensfondsen worden door het landelijke team
geworven. In 2021 hebben wij het fantastische nieuws
gekregen dat de Nationale Postcode Loterij (toen nog onder
de naam Vriendenloterij) ons een eenmalige schenking
toekent van €300.000. Daarnaast ontvingen wij het nieuws
dat de Hartwig Foundation ons de komende drie jaar
met een jaarlijkse bijdrage van €150.000 steunt. Verder
ondersteunen het VSBfonds en het Oranje Fonds de lokale
campings, en heeft laatstgenoemde in samenwerking met de
Zorg van de Zaak Foundation ons Corona Taskforce gesteund
waardoor wij alle campings konden ondersteunen op het
gebied van coronamaatregelen.

Ten derde betrekken wij bedrijven bij onze activiteiten.
Dit levert naast een grote maatschappelijke impact
ook sponsor- en partnerinkomsten op. De partners en
sponsoren worden geworven en geselecteerd op basis van
hun maatschappelijke beleid. Wij zijn erg trots om te kunnen
melden dat de komende vijf jaar Univé onze Hoofdpartner
wordt. Samen werken wij de komende jaren aan gezonde
en gelukkige buurten door middel van het stimuleren,
faciliteren en begeleiden van buurtbewoners bij het
organiseren van activiteiten voor de buurt. Verder zijn wij op
dit moment nog met een vijftal andere potentiële partners in
gesprek.
Ten vierde stellen wij mensen in staat te doneren aan de
landelijke stichting via onze website. Hier werven we nog
niet actief op. Hierdoor houden we in de begroting nog
geen rekening met deze inkomstenstroom. Tot slot vallen er
een aantal campings onder onze stichting. Deze campings
verkopen kaarten aan hun bezoekers. De inkomsten uit
deze kaartverkoop komen in zijn geheel ten goede van de
desbetreffende camping.
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BESTEDINGEN
De besteding van gelden gebeurt op basis van een zorgvuldig
van tevoren opgestelde begroting die aan het begin van het
jaar goedgekeurd wordt door het bestuur. Door middel van
een kwartaalrapportage voorziet het financieel management
en de directie het bestuur belangrijke informatie over de
financiële staat van de stichting. In 2021 hebben we een
financieel management beleid opgesteld waarin precies is
vastgelegd welke personen binnen de organisatie betrokken
zijn bij de financiën en de administratie en welke middelen/
programma’s er worden ingezet voor het uitvoeren van de
administratie. Daarnaast hebben we een taakomschrijving
voor de penningmeester opgesteld.
Als norm voor de verhouding wervingskosten en inkomsten
uit werving hanteert onze stichting een percentage tussen
de 10-15%. Dit percentage geldt ook voor de kosten voor
beheer en administratie. Ons beleid is erop gericht het
percentage besteed aan doelstellingen zo hoog mogelijk te
laten zijn. De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld
aan de hand van Richtlijn C2 voor fondsenwervende
instellingen. Na controle door een erkende accountant
(NAHV) wordt de goedkeurende verklaring afgegeven.

8Ħ%

Besteed aan de doelstellingen
t.o.v. het totaal van de lasten

ĥĦ%

Besteed aan fondsenwerving
t.o.v. het totaal van de lasten

Ī%

Besteed aan beheer en administratie
t.o.v. het totaal van de lasten

Tot slot voldoet de stichting ruim aan de richtlijn
Directeursbeloning van het CBF. De brutovergoeding voor de
directeur is 46% lager dan de richtlijn voorschrijft.
REFLECTIE OP DE FINANCIËN
2021 was op financieel vlak een bijzonder jaar. De bijdragen
van de Nationale Postcode Loterij en de Hartwig Foundation
hebben gezorgd voor een stabiele basis die er toe heeft
geleid dat we in 2021 hebben kunnen investeren in onze
organisatie en het uitbreiden van ons activiteitenportfolio.
Tegelijkertijd stegen het afgelopen jaar onze eigen inkomsten
en konden we werken aan onze continuïteitsreserve.
Dit laatste is belangrijk omdat we in de toekomst meer
medewerkers in dienst willen nemen en voorbereid moeten
zijn op eventueel tegenvallende inkomsten. Daarom
zullen we ook de komende jaren blijven werken aan onze
continuïteitsreserve.
• De inkomsten uit gemeentepakketten en
licentieafdrachten steeg met 18,3%
• De wervingsinkomsten stegen met 60%
• Door het succes van de gemeentepakketten passen we
dit model nu ook toe op De BuurtBankjes en andere
activiteiten.
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Bestuursverslag
2021 was een bijzonder jaar voor de stichting.
Het jaar markeert de overgang van pionierende
naar een duurzame organisatie, waarbij er
belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van
financiering, professionalisering, stabilisering
en consolidering.

Tegelijkertijd stond alles klaar voor het grootste
Buurtcamping-seizoen ooit en viel dat helaas grotendeels
in duigen door de coronamaatregelen. Het bestuur is onder
de indruk van de flexibiliteit, geestdrift en wendbaarheid
van het kernteam, de campingbeheerders en al die
duizenden vrijwilligers die zich ondanks deze tegenslag
niet uit het veld hebben laten slaan. Heel veel dank en
respect daarvoor! We hebben gezien dat ellende ook kan
verbroederen waardoor de community van buurtbewoners
sterker dan ooit is. Ondanks alles zijn er gelukkig toch
een aantal Buurtcampings doorgegaan, waaronder die in
het Martin Luther King Park (Amsterdam), waar ik samen
met de directeur heb kunnen genieten van alle bijzondere
verbindingen die daar ontstonden. Ook heeft de organisatie
bewezen haar beloofde groeiambitie waar te kunnen maken,
naast (de voorbereidingen voor) een recordaantal campings
werd er ook een succesvolle eerste pilot van de Grote
BuurtBankjesDag georganiseerd.
De ontwikkeling van de organisatie maakt ons als bestuur
ook trots. De meerjarenstrategie die in 2020 is ingezet, begint
zijn vruchten af te werpen. Hiervoor dankt het bestuur in het
bijzonder voormalig directeur Paula Terpstra en interimdirecteur Nicolien Luttels. Met de komst van de nieuwe
directeur is er in 2021 -gezamenlijk met het kernteam en
het bestuur- een professionaliseringsslag gemaakt op het
gebied van beleid, governance en financiën. Deze stappen
hebben uiteindelijk geleid tot de certificering als Erkend
Goed Doel door het CBF. Zo heeft de organisatie nu een
stevig integriteitsbeleid, een vertrouwenspersoon, een
helder vrijwilligersbeleid, zijn de risico’s en onzekerheden
duidelijk in kaart gebracht en worden er flinke stappen op
het gebied van ICT gemaakt. Daarnaast luidde de feestelijke
toekenning van de Nationale Postcode Loterij en de Hartwig
Foundation een nieuwe periode in. De stichting wordt erkend
als landelijke professionele organisatie met dito bereik en
maatschappelijke impact.

Wij kijken vol vertrouwen uit naar 2022, waarin wij als
bestuur in een andere vorm -als Raad van Toezicht-, nauw
betrokken blijven en toezicht houden op de prachtige
ambities en doelstellingen die de stichting heeft. Onder
andere het lanceren van een nieuwe buurtinitiatief, het laten
groeien van de huidige activiteiten en het lanceren van De
Buurt. Op naar een jaar vol bijzondere en betekenisvolle
burenontmoetingen!
Vergaderingen
Het Stichtingsbestuur is in 2021 vier keer (online) bijeengekomen voor een reguliere bestuursvergadering. In april,
juli, oktober en december.
De belangrijkste onderwerpen/besluiten van het bestuur van 2021:
• Invulling vacature Directie Stichting De Buurtcamping
• Goedkeuring Jaarrekening 2021
• Goedkeuring Begroting 2022
• Opstellen Bestuursreglement en taakomschrijving
penningmeester
• Coronabeleid
• Goedkeuring procesomschrijving financieel management
• Advies over de inrichting van Personeel en Organisatie
• Advies Risico- en beheersfactoren
• Verlenen decharge Anita Groenink
• Opdrachtverstrekking statutenwijziging
• Transitie Bestuur naar Raad van Toezicht
• Invulling vacature vrijgekomen Raad van Toezicht-post
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit: Jeroen Plemp (voorzitter),
Dominik Lynen (penningmeester) en Anita Groenink
(secretaris). Vanaf 2022 nemen Jeroen en Dominik zitting in
de Raad van Toezicht. Deze wordt aangevuld met de komst
van Stella de Swart als Raad van Toezicht-lid. Directeur
Maarten Hupkes wordt directeur-bestuurder.
namens het bestuur,
Jeroen Plemp
Voorzitter
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Vooruitblik

Onze stichting maakt zich op voor een bijzonder en feestelijk 2022. We lanceren De Buurt, een
nieuwe verbindende buurtactiviteit én vieren 10 jaar De Buurtcamping. Onze doelstellingen hebben
we samengevat in onderstaande strategie.
STRATEGIE DE BUURT 2022
VISIE

Heel Nederland ontmoet elkaar in De Buurt!
Wij dichten kloven en verbinden alle soorten mensen door buurtbewoners te inspireren,
faciliteren en te begeleiden bij het organiseren van laagdrempelige, vrolijke buurtactiviteiten.

MISSIE
IMPACT

AMBITIE

STRATEGIE

Armoedebestrijding

Ontmoeting

1. We lanceren De Buurt en
vieren 10 jaar De Buurtcamping

2. We maken maximale
maatschappelijke impact

1. ORGANISATIE
Doel: Stabiele organisatie creëren die klaar is voor groei.
Ontwikkeling centraal team
• Uitbreiding centraal team (MH/PT)
• Empowerment team (MH/PT)
• Accountability (MH/PT)
• Diversiteit en Teamcoaching (expert)
Financiën
• Groei eigen inkomsten (MH/PT)
• Lidmaatschapsmodel (MH/AM)
• Financiering 2023 (MH)
Overig
• ICT + CRM-systeem (OM)
• Van Bestuur naar RvT (MH)
• Oprichting Raad van Advies (PT)
3. DE BUURTCAMPING
Doel: 125.000 ontmoetingen.
Werving
• Procesverbetering en -optimalisatie
aquisitie. (PT, VL, AH, RP)
• In zomer 2022,25% van campings
in 2023 bevestigd. (PT, AH, VL)
Beleid
• Coronabeleid > kampeervergunningen (MJ, PT, AH)
• Doorontwikkeling Buurtcampus
(VL, AH)
• Lokale communities faciliteren
(PT, AH, VL)

Empowerment

Eenzaamheid

3. We ontwikkelen en ontplooien
nieuwe verbindende buurtactiviteiten

2. MARKETING & COMMUNICATIE
Doel: Nederlanders bewustmaken van hun rol als
‘goede buur en daarmee aanzetten tot deelname aan
buurtactiviteiten.
• De Buurt lanceren (AM, MH, RS, V)
• Marketing- en contentstrategie uitdenken én realiseren
(AM, V)
• Channelstrategie: investering en resultaat (AM, V)
• Jaarrond buurtmakers, bankjeshosts en partners
werven (AM, MH, PT, V)
• Het 10-jarig bestaan vieren van De Buurtcamping (AM,
MH, PT, V)
• Een landelijke actie (campagne) rondom verbinding te
realiseren (”)
• Televisieformat ontwikkelen (PT, AM)

4. DE BUURTBANKJES
Doel: Er worden 400 BuurtBankjes
door heel Nederland geopend.

5. NIEUWE ACTIVITEIT
Doel: uitbreiden van ons
activiteitenportfolio.

• We organiseren twee Grote
• BuurtBankjesdagen in het voor- en
najaar (VL, PL, AM)
• Verkoop pakketten BuurtBankjes
(PL, MH)

• We ontwikkelen een nieuwe
verbindende buurtactiviteit en
voeren hier een pilot mee uit.
(MH, AM, PT, RS, KS)

Toegevoegde waarde
• Fondsen voor lokale campings
(PT, MH)
• In-kind partnerships t.b.v.
campings (MH, RP, PT)
• Evaluatie en ToC (VL, KS)
KERNWAARDES

Professioneel

Proactief

Persoonlijk

Brutaal

Vrolijk

Laagdrempelig

Vertrouwen

Saamhorigheid
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BEGROTING DE BUURT 2022
Inkomsten

2022

Kosten

2022

Verwachte omzet

€ 191.450

Algemene kosten

€ 508.469

Licenties en Gemeentepakketten De Buurtcamping

€ 156.200

Personeel (incl. sociale lasten)

€ 117.200

Honoraria

€ 303.470

Karavaan De Buurtcamping
Gemeentepakketten De BuurtBankjes
Lidmaatschappen De Buurt

€ 6.750
€ 25.000
€ 3.500

Algemene kosten

€ 57.049

Marketing en communicatie

€ 30.750

Verwachte inkomsten uit werving

€ 474.000

Projectkosten

Hartwig Foundation

€ 150.000

Projectkosten De Buurt

€ 23.500

Nationale Postcode Loterij

€ 150.000

Projectkosten De Buurtcamping

€ 37.250

Fondsen De Buurtcamping

€ 19.000

Projectkosten BuurtBankjes

€ 36.121

Fondsen De BuurtBankjes

€ 20.000

Projectkosten Nieuwe activiteit

€ 25.000

Projectkosten campings onder onze stichting

€ 67.500

Innovatie en projectontwikkeling

€ 62.610

Partnerships/samenwerkingen

€ 135.000

Reserveringen 2021-2022

€ 27.500

Reservering 2022

€ 27.500

Campings onder onze stichting

€ 67.500

All-inclusive campings onder onze stichting

€ 67.500

Totaal inkomsten
Exploitatieresultaat

€ 760.450

Totaal kosten

€ 251.981

€ 760.450
€0
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Dankwoord

We eindigen dit verslag met misschien wel de belangrijkste boodschap.
Zonder al onze Campingbeheerders, BankjesHosts, vrijwilligers op de campings,
partners, fondsen, sponsoren en gemeentes hadden we het afgelopen jaar niet gered.
Onze dank naar hen is dit jaar extra groot. We hebben met z’n allen te maken gehad met
extreme omstandigheden. Onze plannen moesten continu gewijzigd worden en er werd
veel gevraagd van ieders flexibiliteit. Bijzonder trots zijn we op het resultaat dat we met
elkaar neer hebben gezet. Omdat iedereen zich besefte: juist in dit jaar
moeten we ervoor zorgen dat we elkaar niet uit het oog verliezen.
Daarom: duizendmaal dank!
Op naar een fantastisch, verbindend 2022!
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Beste lezer,
Drie dagen lang wordt het park om de hoek een klein
dorpje midden in de grote stad. Bewoond door alle
types die de stad rijk is: jong en oud, arm en rijk, alleen
of met 6 kinderen en met en zónder dak boven het
hoofd. ‘De ideale samenleving’ zoals het Parool ons ooit
noemde. Op de camping is iedereen gelijk en ontstaan
gemakkelijk ontmoetingen. Want met die pleerol onder
de arm zien we er allemaal even knullig uit…
Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, tolerantie,
goede voorbeelden, zelfvertrouwen, een thuisgevoel in
de buurt, samenwerkingen, vriendschappen, relaties en
verbintenissen. En een verbintenis met elkaar aangaan
in onze stad is hard nodig, aldus burgemeester Halsema.
Foto: De Buurtcamping
Per Amsterdamse camping komen er gemiddeld 240
buurtbewoners drie dagen kamperen en ontvangen we
vele dagbezoekers. Iedereen is welkom en we streven
naar een goede afspiegeling van de buurt. Kampeerders
komen in alle soorten, kleuren en maten. Van 0 tot 80
jaar. Alleenstaanden (ca. 20%), kinderen (ca. 30%),
gezinnen, jongeren, ouderen en op elke camping zijn
wel een paar mensen met een handicap. Zo hopen wij
ons steentje bij te dragen aan een inclusief Amsterdam.
Enige voorwaarde is dat je ook echt uit de buurt komt.

In dit projectplan lees je over onze resultaten,
doelstellingen, organisatie en plannen voor 2020. Hier
in Amsterdam, waar De Buurtcamping geboren is, gaan
we graag verder en breiden we waar mogelijk uit. Veel
leesplezier, en
Mariska van Zanten
Regiobeheerder Amsterdam
Foto: Mariska van Zanten

Op elke camping worden door vrijwilligers of
organisaties uit de buurt allerlei activiteiten
georganiseerd op het gebied van cultuur, natuur, sport
en ontspanning.
Bijzonder is ook dat kennisoverdracht is gewaarborgd.
Ervaren dragen kennis en ervaring over aan nieuwe
beheerders en met behulp van de Buurtcampus en de
campinggids kunnen nieuwe beheerders verder gaan
met wat er de afgelopen jaren al is bereikt.
Na 7 jaar De Buurtcamping hebben we veel bereikt
om trots op te kunnen zijn. In 2019 kampeerden weer
bijna 1200 mensen in Amsterdam, die elk gemiddeld
12 nieuwe mensen hebben leren kennen. Deze
ontmoetingen zijn een waardevol resultaat. Door heel
Nederland werden er 35 campings georganiseerd met
bijna 5250 kampeerders. De Buurtcamping draagt
bij aan de ambities van de gemeente Amsterdam:
kansengelijkheid, een fijne leefbare buurt, open &
tolerante stad en een gezonde en duurzame stad (mei
2018, Coalitieakkoord Gemeente Amsterdam).
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