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Samenvatting
De stichting Den haag Greeters is in 2009 opgericht en zetelt in Den Haag – Nederland. Het primaire
doel is om de vrijwilligers binnen de stichting (Greeters) in staat te stellen ontmoetingen te hebben
met bezoekers van de stad.
Tijdens een (gemiddeld) 2 – 3 uur durende wandeling staat de stad Den Haag centraal op een manier
die alleen een inwoner kent. De eigen wijk, verborgen pareltjes, eigen verhalen. Niet zoals men Den
Haag leert kennen met behulp van een gids (fysiek, digitaal of analoog), maar door de verhalen van
de Greeter. Iedere ontmoeting tussen een bezoeker en de Greeter is daarmee uniek. Greeters
vertellen hun eigen – persoonlijke verhaal. Je hoeft geen examen af te leggen om Greeter te worden!
Begin 2017 heeft de stichting circa 50 Greeters en organiseert per maand tussen de 20 en 60 Greets,
afhankelijk van het seizoen.
De stichting stelt zich tot doel het aantal Greeters én het aantal Greets te verveelvoudigen met
behoud van haar uitgangspunten.

Onze visie
Den Haag Greeters is onderdeel van het Global Greeter Network, een informele organisatie van
Greeter steden over de hele wereld. Zie ook www.GlobalGreeterNetwork.info. Binnen de Global
Greeter Network foundation is een visie ontwikkeld die door veel bestemmingen wordt gedeeld:
“Making the world a better place; one Greet at the time...”
Iedere Greet faciliteert tenslotte interactie tussen twee personen uit verschillende culturen,
levensstijlen, religieuze achtergrond, leeftijd. Deze ontmoetingen leiden tot een beter wederzijds
begrip and wederzijds respect.

Onze missie
Om de wereld te verbeteren streeft de stichting naar het vergroten van het aantal Greets door:
1. Meer inwoners van Den Haag Greeter te laten worden
2. Een grotere bekendheid van Den Haag Greeters onder bezoekers van de stad
3. Zorg te dragen dat iedere Greet op een voor alle partijen plezierige wijze verloopt
4. Partners te zoeken die bereid zijn de stichting te ondersteunen in het realiseren van haar doelen

Onze kernwaarden
-

Optimisme
We zijn overtuigd dat het Greeter concept de wereld kan verbeteren. Greeters en bezoekers
wachten niet tot die beter wereld ontstaat, zij maken er actief deel van uit.

-

Diversiteit
Greeters komen uit Den Haag, bezoekers uit alle windstreken en vertegenwoordigen daarmee
een enorme diversiteit. Zowel de Greeter als de bezoeker voelt zich gewaardeerd waardoor
respect en acceptatie ontstaan.

-

Gemeenschap
De lokale, nationale maar ook internationale gemeenschap van Greeters en bezoekers voelen
zich sterk verbonden door het Greeter concept. Het concept biedt hen een mogelijkheid om
actief deel te nemen aan het verbetern van de wereld.

-

Plezier
Last but not least: het is erg belangrijk dat zowel Greeters als bezoekers plezier hebben in de
ontmoeting. De ervaringen tot nu toe wijzen eenduidig uit dat iedere Greet enorm gewaardeerd
wordt en met veel plezier uitgevoerd / ondergaan is.

Het concept
Wat zijn Greeters?
Greeters zijn mensen die zo veel van hun stad houden dat ze bereid zijn om die stad aan bezoekers te
laten zien. Gratis!
Een Greeter is absoluut geen gids, want:
-

De ontmoeting is gratis
Iedere Greeter vertelt zijn eigen verhaal
Iedere Greeter voelt zich verbonden met zijn/haar stad

Wat is een Greet?
Een Greet is de ontmoeting tussen Greeter en bezoeker(s). De wandeling duurt gemiddeld zo’n 2 – 3
uur, waarbij de Greeter niet alleen vertelt, maar waar interactie centraal staat. Niet zelden vertelt
een bezoeker zijn persoonlijke verhalen aan de Greeter!
Wat doet de stichting?
De belangrijkste taken van de stichting zijn:
-

-

Het faciliteren van de ontmoeting tussen Greeter en bezoeker(s)
Het in stand houden van de website www.denhaag.greeters.info
Het ontwikkelen van strategieën en het uitvoeren van plannen om haar taken ut te voeren

De belofte
Iedere Greeter belooft zich te houden aan de visie en kernwaarden. Daartoe vragen we Greeters te
beloven dat ze zich aan de volgende afspraken houden:
-

Ik zal bezoekers op een vriendelijke manier ontvangen
Ik zal bezoekers als individu of in groepjes tot maximaal 6 personen ontvangen
Ik doe de Greets op basis van vrijwilligheid en accepteer hiervoor geen geld
Ik zal bezoekers zonder enige vorm van discriminatie accepteren
Ik ondersteun duurzaam toerisme
Ik respecteer de natuurlijke en de door de mens gecreëerde habitat
Ik verzorg zowel economische als culturele ontwikkeling in mijn stad
Ik draag bij aan een positief imago van mijn stad
Ik draag bij aan wederzijds respect, culturele uitwisseling en het bij elkaar brengen van mensen

Gewenste situatie
De stichting heeft als doel binnen enkele jaren uit te groeien tot een organisatie met de volgende
kenmerken:

-

Circa 150 – 200 Greeters
Circa 100 – 150 Greets per maand
Een bestuur dat functioneert als een professionele organisatie van vrijwilligers
Financiële ondersteuning die deze groei mogelijk maakt

Financiële situatie
De stichting verwacht financiële ondersteuning te vinden door:
-

-

Sponsors (lokale of nationale partners die bereid zijn de stichting te ondersteunen bij het
realiseren van haar doelstellingen
Donaties
Iedere Greet is gratis, er vindt geen uitwisseling van geld plaats tussen bezoeker(s) en de Greeter.
De stichting stelt het op prijs wanneer bezoekers de stichting financieel ondersteunen.
Fondsen
De stichting onderzoekt de mogelijkheden van fondswerving

