2016 - Informatie voor
campingbeheerders in spé

CAMPINGBEHEERDERS & LOKALE TEAMS
In juli 2016 toveren buurtbewoners samen een stadspark om tot Buurtcamping. Voor één weekend is jullie park een
gezellige camping, bewoond door alle mensen de buurt rijk is: van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot
druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Iedereen mag meehelpen, activiteiten organiseren en z’n tentje opzetten.
Een Lokaal Team van campingbeheerders neemt het voortouw.
De ideale campingbeheerder....
•	Wil iets betekenen voor zijn/haar buurt
• Heeft of wil graag een netwerk in de buurt
•	Heeft voldoende tijd in aanloop naar de camping (in de beginfase ongeveer 1 dag per week, de 2 maanden voor
de camping meerdere dagen per week afhankelijk van de grootte van het team)
• Is een verantwoordelijk en energiek type
• Werkt graag in teamverband
• Kan goed regelen en overtuigen
Wat ga je doen?
•	Je eigen lokale team samenstellen
• Een vereniging opzetten
•	Vergunningen en lokale financiering aanvragen
• De buurt betrekken en vrijwilligers werven
• De camping promoten en produceren
• Samen activiteiten organiseren en kamperen!
Wat levert het op?
•	Je eigen lokale vereniging/entiteit
• Een betere buurt
•	Kennis en ervaring als maatschappelijk ondernemer
• Een uitgebreid netwerk		

WAT BIEDT HET CENTRALE TEAM VAN DE BUURTCAMPING?
D.I.Y. Pakket
• Droombezoek op locatie
•	Informatie en inspiratie:
		 - campingwiki incl templates en handige documenten
		 - webinars en spreekuren
		 - drie bijeenkomsten met andere beheerders
•	Startkapitaal/vakantiegeld
•	Fotografie/campagnebeeld
• Website, reserveringssysteem, social media en e-mail adressen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een uitgebreid veiligheidsplan wordt opgesteld en
de vergunning wordt
aangevraagd.

De beheerders maken een
plan om zelf lokale
financiering en
crowdfunding op te halen.

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

De beheerders richten een
eigen Buurtcamping
vereniging op.

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

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

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

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

Onder leiding van het
lokale Mooimakers team
bouwt
met
Onder men
leiding
vanzijn
hetallen
de
camping
op!
lokale
Mooimakers
team
bouwt men met zijn allen
de camping op!

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

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

Wie geen kampeer-spullen
heeft, kan ze via Tante
Leengeen
lenenkampeer-spullen
van mensen
Wie
uit de buurt.
heeft,
kan ze via Tante
Leen lenen van mensen
uit de buurt.

Voor de eerste levensbehoeften kan men
terecht
de levensVoor
debij
eerste
Campingwinkel.
behoeften
kan men
terecht bij de
Campingwinkel.

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

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

De MooiMakers hebben
het terrein fantastisch
opgebouwd.
De
MooiMakers hebben
het terrein fantastisch
opgebouwd.

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

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

Of breilessen…

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

…en vorig jaar zelfs een
heus campinghuwelijk in
Majellapark!
…en
vorig jaar zelfs een
heus campinghuwelijk in
Majellapark!

Zondagmiddag gaat

’s Avonds is er kampvuur
waar marshmallows
en
’worden
s Avondsgeroosterd
is er kampvuur
liedjesmarshmallows
gezongen!
waar
worden geroosterd en
liedjes
iedereen
moegezongen!
maar voldaan

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

met een boel verhalen en

Of breilessen…

De camping eindigt op
zondag zoals het hoort
metcamping
een bingo
met mooie
De
eindigt
op
prijzen aangeboden
door
zondag
zoals het hoort
de buurt.
met
een bingo met mooie
prijzen aangeboden
doorhuis!
nieuwe
vrienden naar
de buurt.

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

TIJDLIJN DE BUURTCAMPING 2016
MAAND

januari

FOCUS

WAT

WIE

Fase 1 -

Team van 2 beheerders

Beheerders

Voorbereiding

Vereniging aansluiten/oprichten

Beheerders

Vergunning aanvragen

Productie

Fondsen & bewonersbudgetten aanvragen

Financien

Droombezoeken

februari

Team aanvullen: Promotie, Placemaking
(programma, vrijwilligers), Sponsoring
Fase 2 - PPP

Financien
Placemaking
Promotie

minima

Promotie

Campagnefoto maken

Promotie

Start campagne &

De Buurt in!

Placemaking

kaartverkoop

Website, posters en flyers gereed

Promotie

Crowdfunding en lokale sponsoring

Financien

Werkplek op locatie

Productie

Vrijwilligers: voorbereidingssessies

Placemaking

Programma: buurtonderzoek

Placemaking

Productie: sanitair en faciliteiten regelen

Productie

Productie: veiligheidsplan

Productie

Productie: materialen uit de buurt

Productie

Promotie: PR en informeren

Promotie

Vlak voor de

Financien: begroting rond

Financien

camping

Vrijwilligers: taken en indeling

Placemaking

Programma: gereed, afstemming productie

Placemaking

Productie: eetplannen

Productie

Productie: opbouw

Productie

Promotie: kaartverkoop boosten

Promotie

mei

juli

Beheerders

Promotie: wervingsplan kampeerders/

april

De Buurtcamping!

Productie

Beheerders

Vrijwilligers: wervingsplan

maart

i
jun

Financien: sponsorplan

Beheerders

Promotie

Productie

8-10 juli Midden Nederland
15-17 juli Noord Nederland
22-24 juli Zuid Nederland

Achteraf

augustus

Onderzoek

Beheerders

Post-productie, verantwoording fondsen

Financien

Reünie

Beheerders

Evaluatie

Beheerders

Productie

DE BUURTCAMPING PRINCIPES
Iedere camping is anders, maar elke Buurtcamping hanteert de volgende principes:

