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Open tuinen 2018
Heb je groene vingers en een leuke tuin?
Deel je passie en toon je tuin aan andere tuinliefhebbers!

Beste tuineigenaar,
Open tuinen van Landelijke Gilden brengt al 25 jaar tuinliefhebbers tot bij de meest bijzondere of originele
tuinen in Vlaanderen en het grensgebied met Nederland. Het hoogtepunt, waarbij zowat alle deelnemende tuinen
open staan voor het publiek, gaat door tijdens het laatste weekend van juni. Gemiddeld ontvangt elke
tuineigenaar dat weekend 200 à 300 bezoekers. Duizenden tuinliefhebbers zijn intussen trouwe bezoekers aan
dit gekende, gezellige tuinevenement!

Samen met een deskundig team staat Open tuinen van Landelijke Gilden in voor de goede organisatie van dit
succesvolle project. Tuineigenaars kunnen rekenen op een professionele organisatorische ondersteuning en
krijgen gratis promotiematerialen. De gegevens van elke tuin worden in de tuingids en op de website mooi in
beeld gebracht en optimaal gepromoot. Open tuinen krijgt hierdoor heel wat belangstelling van de nationale en
regionale pers waardoor de deelnemende tuinen echt geïnteresseerde bezoekers ontvangen. Ook de leden van
Landelijke Gilden – dit zijn bijna 70.000 gezinnen – krijgen alle informatie over Open tuinen.

Heb je groene vingers en een leuke tuin? Waarom zou je hem dan niet tonen aan andere tuinliefhebbers?
Misschien heb je zelf een aantrekkelijke en/of interessante tuin die past in het geheel? We vernemen dan graag
of je de tuin wenst open te stellen voor tuinliefhebbers op 23 en 24 juni 2018 en/of op bijkomende dagen en/of
avonden die je zelf kan bepalen. We zoeken naar mooie, inspirerende en originele tuinen, tuinen met een
speciale plantenverzameling of educatieve invulling. Tuinen met een geslaagde vormgeving, maar zeker ook met
een gedreven eigenaar die zijn liefde voor de tuin graag met anderen deelt, passen perfect in het aanbod. Open
tuinen van Landelijke Gilden streeft ernaar een heel divers aanbod van tuinen open te stellen voor het publiek.
Wellicht past ook jouw tuin in het geheel.

Tuinen die voor het eerst deelnemen worden, na afspraak, gratis bezocht door een lid van de stuurgroep Open
tuinen, waarna een kort verslag wordt opgemaakt. Dit verslag wordt toegelicht tijdens de stuurgroep Open tuinen.
Na deze bespreking krijg je een bericht of de tuin kan deelnemen aan Open tuinen en publiceren we de gegevens
gratis in onze publicaties en op de website www.opentuinen.be.

Wens je deel te nemen aan dit gezellige tuingebeuren? Dan willen we je vragen zo snel mogelijk in te
schrijven zodat de tuin nog deze zomer kan bezocht worden! Je kan nu reeds online inschrijven via
www.opentuinen.be.

Wellicht ga je, als tuinliefhebber, de komende weken enkele tuinen uit het aanbod bezoeken? Ook in het andere
geval krijg je nog volop de kans mee te genieten van dit kleurrijke gebeuren. Tot oktober zijn er heel wat
tuineigenaars die je hartelijk ontvangen. Grijp bij een bezoek meteen ook de kans om eens bij de tuineigenaar te
informeren naar zijn of haar ervaring als deelnemer aan Open tuinen van Landelijke Gilden. We weten haast
zeker dat je een positief verhaal te horen krijgt.

Voor meer informatie i.v.m. Open tuinen kan je terecht op onderstaand nummer.

Wij hopen snel iets van je te horen!

Vriendelijke groeten,

Carine Santermans
Projectverantwoordelijke Open tuinen
Tuinwerking Landelijke Gilden
T +3216286024
F +3216286029
E Carine.Santermans@Landelijkegilden.Be
opentuinen.be

Christian Stivigny
Directeur Landelijke Gilden
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Open tuinen 2018
Praktische informatie
Inschrijvingsformulieren
Deelname aan Open tuinen
Wie deelneemt aan Open tuinen krijgt een sterke ondersteuning van Landelijke Gilden. De tuingegevens worden
gratis opgenomen in de tuingids en op de website, we mobiliseren de pers om je tuin mee te promoten, je krijgt
allerhande gratis promotiematerialen, je wordt verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand
en lichamelijke ongevallen tijdens de Open tuindagen, … Voor je deelname aan Open tuinen vragen we enkel dat
je lid bent of wordt van de vereniging Landelijke Gilden.

Bent je al lid van Landelijke Gilden? Dan valt de bijdrage voor het lidmaatschap weg.
Word je voor het eerst lid? Dan betaal je 13 euro voor een lidmaatschap van 1 juli 2017 tot eind 2018! Bovendien
krijg je dan ook 6 keer per jaar ons ledenblad ‘Buiten’ en het tijdschrift ‘Nest’ en word je geïnformeerd over
allerhande (tuin)activiteiten. Vanaf 2019 betaal je dan 26 euro voor een jaarlidmaatschap.

Belangrijke aandachtspunten:
We adviseren de tuin open te stellen tijdens het weekend van 23 en 24 juni 2018. Maar je kan ook zelf
bijkomende of andere dagen en/of avonden bepalen waarop je tuin wordt opengesteld voor bezoekers. Op die
manier wordt de tuin getoond in de meest gunstige periode.
De toegangsprijs tot de tuin bedraagt maximaal € 4 per persoon. Leden van Landelijke Gilden en van KVLV
betalen, op vertoon van hun lidkaart van het jaar 2018, de helft van de toegangsprijs (geldig voor één persoon).
Houders van een Open tuinen-vrijkaart (beperkt aantal) hebben op 23 en 24 juni 2018 gratis toegang (geldig voor
één persoon)!
Foto of dia voor publicatie in de tuingids

Opdat de bezoeker zich een beeld van de tuin kan vormen, plaatsen we een foto bij élke tuin in de gids en vijf
foto’s op de website. Daarom vragen we vijf horizontale foto’s (tussen 2 en 5 MB) in te sturen of liever nog,
digitale foto’s te e-mailen aan carine.santermans@landelijkegilden.be (met naam en adresgegevens!). Als je de
voorkeur geeft aan een bepaalde foto voor de tuingids, mag je dat zeker aanduiden.

Prospectie

De tuin wordt - na inzending van het inschrijvingsformulier - bezocht door een lid van de stuurgroep. Deze
persoon zal vooraf een afspraak maken. Na dit bezoek en na positief advies van het team wordt de deelname
aan ‘Open tuinen 2018’ definitief. Na deze bespreking krijg je bericht over het resultaat.
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Wat mag je van Landelijke Gilden verwachten?
Zoals eerder aangehaald krijgen de deelnemers aan Open tuinen een sterke ondersteuning van Landelijke
Gilden. Naast het promotionele en organisatorische gedeelte, krijg je ook een praktische ondersteuning. Wat
houdt dat in?
Provinciale infovergaderingen
Wij organiseren voor alle tuineigenaars een bijeenkomst in de maand maart of april. Tuineigenaars die voor het
eerst hun tuin openstellen voor het publiek hebben een aantal vragen waarop zij graag een antwoord krijgen: het
onthaal, de begeleiding van bezoekers, vragen over tuincircuits, verzekering, promotie, enz. Bovendien krijg je op
deze vergadering gratis een uitgebreid pakket met promotiemateriaal en informatie ter ondersteuning van Open
tuinen.

Open tuinen-Nieuwsbrief
Vier keer per jaar krijg je van ons de ‘Open tuinen-Nieuwsbrief’ om je te informeren over de praktische organisatie
van Open tuinen, met welke aspecten je rekening dient te houden, enz.
Inhoud van het Open tuinen-pakket:


aankondigingbord als je voor het eerst deelneemt of het bestaande bord wenst te vervangen



blanco stickerstroken om de bijkomende openingsdagen op te noteren



3 wegwijzers voor nieuwe deelnemers



1 gids ‘Open tuinen 2018’



3 affiches ‘Open tuinen 2018’



100 gepersonaliseerde strooibriefjes (enkel indien besteld via het inschrijvingsformulier)



Autosticker www.opentuinen.be (enkel indien besteld via het inschrijvingsformulier)



2 Open tuinen-badges voor nieuwe deelnemers



pancarte met ‘Tuinregels’



pancarte met regeling van kortingen voor LG, KVLV en Open tuinen-vrijkaarthouders



infobrief voor het gemeentebestuur



folders tuinwerking Landelijke Gilden



evaluatieformulier ‘Open tuinen 2018’



invulformulier ‘Nieuwe tuinen’ voor 2019



eventueel bestelling gids ‘Open tuinen 2018’ om zelf te verkopen
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