Van harte welkom bij de NTKC!
De NTKC is een club van en voor mensen die van het echte kamperen houden:
sportief, actief en met een bescheiden uitrusting. Bij de NTKC vind je rust en ruimte.
Respect voor de natuur en het milieu en respect voor elkaar vinden wij belangrijk. Je
kunt als lid kamperen op de meer dan 20 NTKC-terreinen op de mooiste plekjes in
Nederland.
Kijk maar eens op www.kampeerclub.nl voor uitgebreide informatie.
Hieronder lees je hoe de NTKC werkt.
Een handje helpen
De NTKC is een vereniging zonder winstoogmerk. Leden doen al het werk in en voor
de club en op de terreinen, op basis van vrijwilligheid. Bijvoorbeeld het schoonhouden
van de sanitairgebouwen, terreinonderhoud of als kampmeester. De terreinen zijn ons
gemeenschappelijk bezit, we zorgen zelf voor beheer en onderhoud, en dus gaan we
er ook zorgvuldig mee om. Onze terreinen zien er prachtig uit en daar zijn we trots
op. We organiseren regelmatig gezellige werkdagen om dat in stand te houden.
Wat doet de kampmeester?
Onze terreinen hebben geen vaste beheerder. Op NTKC-terreinen heeft de
kampmeester de ‘dagelijkse leiding’. Elk lid kan kampmeester zijn. Wie als eerste op
het terrein aankomt, haalt de sleutels op bij het nabijgelegen sleuteladres en neemt
de taak van kampmeester op zich. Met de sleutels kun je het toiletgebouw en de
kampmeestersruimte openen. Daar vind je de kampkoffer met duidelijke instructies.
Kampmeester zijn hoeft niet veel tijd te kosten. Je schrijft de kampeerders in en int
de kampgelden. Je houdt een oogje op de dagelijkse gang van zaken. En als er
onverhoopt iets mis is op het terrein ben je het eerste aanspreekpunt. Als je hulp
nodig hebt, kun je altijd een beroep doen op medekampeerders of het afdelingsbestuur.
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Afspraken voor kamperen bij de NTKC
Rust en ruimte, respect voor natuur, milieu én elkaar maken de NTKC bijzonder.
Om dat zo te houden hebben we een aantal afspraken die eigenlijk heel vanzelfsprekend zijn:
Je houdt rekening met medekampeerders en bent gastvrij voor nieuwe leden,
proefkampeerders, introducés en passanten.
Je bagage vervoer je lopend, meestal is daarvoor een kar of kruiwagen beschikbaar.
Je parkeert je auto op de parkeerplaats en meld je op de aangegeven tijd (zie bord)
bij de kampmeester, met je bewijs van lidmaatschap.
Je zet je fiets of scooter in de stalling of plaatst deze uit het zicht.
Je verplaatst je tent na vier nachten, zo blijft de grasmat mooi!
Je beschermt de grasmat tegen hete pannen.
Vele handen maken licht werk! Je helpt mee met schoonmaak en terreinonderhoud.
Je (af)was doe je bij de tent, met milieuvriendelijke middelen.
Afvalverwijdering is een grote kostenpost voor de club. Maak afval zo klein mogelijk
en/of neem het mee naar huis. Kijk op het mededelingenbord waar je recycle-afval
(glas, papier, plastic) kwijt kunt.
Je laat je tent ’s nachts niet onbeheerd.
Je tent heeft een grondoppervlak van maximaal 17 m2.

De club kent enkele specialismen, zoals:
De Jeugdsectie.
Jongeren van 14 tot en met 26 jaar, die regelmatig gezamenlijk gaan kamperen.
De Trollen:
Een groep ouders, die via e-mail contact houden en elkaar met de kinderen opzoeken, zodat
de kinderen speelkameraadjes hebben.
Enig:
Alleengaanden kamperen gezamenlijk en maken ook mooie wandelingen en fietstochten. Alle
leeftijden!
De Caravansectie:
Onze clubveteranen mogen onder voorwaarden overstappen op een toercaravan. Zo hoeven
ze, als de tent ze te zwaar wordt, hun vrienden toch niet te missen.
De Zwerfgroep:
Rugzakkers, die elke maand via coördinaten naar hun bestemming zwerven.
Kortom:
Elke natuurkampeerder vindt bij de NTKC wel iets dat bij hem of haar past!
Vragen? Mail ze naar promo@kampeerclub.nl
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