Checklist oogstbegeleider
Super fijn dat je een dag voor je rekening wil nemen. Hieronder staat
een checklist van alle zaken die je mogelijk nodig hebt!
Van start: aanmelden in de bomenplanner en contact met de regiocoördinator
¨ Je staat als oogstbegeleider in de bomenplanner én een oogstlocatie
aangemaakt met het juiste adres en een schatting van de beschikbare
soorten
¨ Voor hulp bij het organiseren kan het fijn zijn contact op te nemen met je
regiocoördinator. Zij helpen met met het zoeken naar materiaal, chauffeurs
aanhangers, en daar kan je ook een oogstbegeleiderspakket aanvragen.
Hier zit touw, labels, een handleiding, hesje, knoppenkaart en soms ook het
magazine in.
¨ Bomenplanner: In mijn oogstlocatie maak je een event aan. Handig is om
deze minstens 2 woensdagen voor de oogstdag in te zetten. De email naar
vrijwilligers gaat er namelijk iedere woensdag om 18.00 uit.
De voorbereiding: welke dingen heb je zoal nodig?
¨ In het event: Het event in de bomenplanner is waar vrijwilligers zich kunnen
inschrijven, maar ook waar jij neerzet wat je nodig hebt van de groep. Zo
kan je bij de praktische informatie neerzetten wat mensen mee moeten
nemen. Wij raden aan: een spade, werkhandschoenen, goede kleren en
schoenen voor nat buitenwerk én eventueel een snoeischaar.
¨ Op de kaart zie je alle bomenhubs in de buurt, het is handig om vooraf
even aan te geven bij een hub dat je overtollige oogst bij hen kan inkuilen.
¨ Vaak is het handig een aanhanger en kruiwagens te regelen. Deze zijn soms
op locatie te lenen. Sommige vrijwilligers willen chauffeuren én hebben een
aanhanger. De regiocoördinatoren kunnen zien wie dat zijn, en ze helpen
aanschrijven. Soms zijn ze ook van lokale buurttuinen, vrienden, buren of de
gemeente te lenen.
¨ Handig is om een week van tevoren nog even in de bomenplanner te
kijken of er genoeg vrijwilligers zich hebben gemeld, én of plantlocatie
hebben aangegeven oogst op de komen halen. De regiocoördinator kan er
extra oproepje naar vrijwilligers uit doen om hen op je event te attenderen.
De aanvragen van plantlocaties bekijk je en keur je goed of af.
¨ Je kan er ook voor kiezen naar alle aangemelde vrijwilligers nog een
enthousiaste, informerende mail (groepsmail bcc) met alle info op een rij:
datum, tijdstip, parkeren, meenemen schep, warme (regen)kleding, eigen
eten en drinken.

¨ Indien nodig vraag je of ze na afloop nog willen helpen met inkuilen in de
betreffende bomenhub. Je hoeft namelijk niet alles alleen te doen! Of je
kan aan de regiocoördinator vragen een grote locatie op te roepen die
misschien alles in één keer wil ophalen.
¨ Bij een ‘tekort’ aan vrijwilligers, zou je ook nog kunnen opperen of ze nog
iemand meenemen naar de oogstdag, of de plantlocaties die willen komen
halen aan te sporen een handje mee te helpen. Indien van toepassing sluit
je de corona maatregelen bij: https://meerbomen.nu/corona/

Alle benodigdheden zijn nu gedaan, op naar de dag zelf!
¨ Je ontvangt de vrijwilligers en vertelt globaal wat we gaan doen, hoe
ecologisch verantwoord oogsten in zijn werk gaat en wat de dagplanning
is.
¨ Leuk is om zelf een thermoskan thee of koffie mee te nemen en wat koeken.
Deze kan je declareren bij Meer Bomen Nu (in redelijkheid). NB: In corona
tijd mag dit helaas niet. Ongezellig, maar wel veiliger!
¨ We oogsten (met boswachters eventueel) in het gebied, na de lunch begint
een groep met sorteren, labelen en bundelen. Deze houd je bij in een
schriftje voor de telling. Op een aparte bladzijde houd je bij wie wat
meeneemt. Je vraagt de plantlocaties hier ook een fotootje van te maken
en dit thuis in de bomenplanner in te voeren op hun plantlocatie-account.
Dan weten wij hoeveel van de vraag is voldaan, en tellen de boompjes mee
voor de miljoen!
¨ Met de aanhanger brengen we de zaailingen die niet direct zijn
meegenomen naar de bomenhub en kuilen in.
¨ Thuis registreer je de ingekuilde bomen bij de bomenhub middels
‘transacties’ in de bomenplanner. Zo geef je aan welke bomen, van welke
oogstlocatie bij welke hub erin zijn gezet. Zo tellen de bomen mee voor de
miljoen! Nog een keer nalezen? Klik hier of bekijk de youtube
uitlegvideo’s!.
¨ Extra: maak een paar foto’s (vraag altijd aan de vrijwilligers of ze het ok
vinden als deze foto’s voor promotiedoeleinden worden gebruikt!). Na
afloop is het leuk iedereen nog even om de eindscore door te geven en te
bedanken voor hun hulp.
Op naar de volgende oogstdag!

