Handboek voor
voor de Vrijbuiter
deHandboek
Vrijbuiter
GA JE MEE OP AVONTUUR?

De inschrijving om Vrijbuiter in
Happy Days te worden is geopend.
In dit document kun je lezen wat
een Vrijbuiter is, hoe je dit wordt en
wat erbij komt kijken.

Wat is een Vrijbuiter?

Wat komt erbij kijken?

Vrijbuiters zijn enthousiaste ambassa-

Vrijbuiter zijn kost in eerste instantie

deurs die actief meedenken over de

tijd. Je moet hierbij denken aan

verdere uitwerking van Happy Days. In

ongeveer 1 avond per maand (februari

een aantal sessies denk je samen met

t/m mei 2019) voor de meedenksessies.

het ontwerpteam (architect, ontwik-

Deze sessies worden mogelijk

kelaar, landschapsarchitect) en de

afgewisseld met online vragen.

andere Vrijbuiters na over de volgende

Daarnaast organiseren we in de zomer

onderwerpen:

(juni t/m september 2019) ook een

• Inrichting van de binnengebieden per

aantal evenementen in het weekend

woonveld
• Het paviljoen en de functie(s) daarin

Als Vrijbuiter
ben je vanaf
het begin
verzekerd van
een woning in
Happy Days.

waarbij we het natuurlijk hartstikke
leuk vinden als je komt.

• Faciliteiten op de gezamenlijke semiopenbare velden
• Hoe regelen we de toegang tot
Happy Days?
• Hoe gaan we het gebied gezamenlijk
onderhouden en organiseren?

Hoe word ik een Vrijbuiter?
Om Vrijbuiter te worden vragen we
je om een korte motivatie. Dit kan
bijvoorbeeld een filmpje zijn, een
kaartje of een e-mail. Jij bepaalt zelf
hoe je dit invult. Kies vooral een manier

Waarom zou ik Vrijbuiter willen

die bij jou past en waar jij je prettig bij

worden?

voelt. In deze motivatie moeten in ieder

Als Vrijbuiter ben je vanaf het begin

geval de volgende vragen beantwoord

verzekerd van een woning in Happy

worden:

Days. Je mag namelijk jouw voorkeur

• Wie ben je?

voor een woningtype aangeven. En het

• Wat maakt jou de perfecte Vrijbuiter?

is natuurlijk extra leuk dat je zelf kan

• Waarom droom je ervan om in Happy

meedenken over jouw toekomstige
woonomgeving. Zo maken we samen
een unieke woonbuurt waar jullie straks

Days te wonen?
• Naar welk woningtype gaat je
voorkeur uit?

met plezier wonen.

Hoeveel Vrijbuiters worden er
geselecteerd?
In totaal worden er maximaal 30
Vrijbuiters geselecteerd.
Wanneer hoor ik of ik erbij zit?
In de week van 21 januari 2019
ontvang je bericht of je erbij zit. De
geselecteerde Vrijbuiters worden

vervolgens uitgenodigd voor een eerste
bijeenkomst in februari.
Heb je vragen?
Stuur dan een e-mail naar
happydays@eracontour.nl en wij
proberen zo snel mogelijk een
antwoord te geven.

Stuur jouw inzending voor
maandag 7 januari 17.00 uur
naar happydays@eracontour.nl
of per post naar:
ERA Contour B.V.
T.a.v. Mirjam van den Bos
Postbus 62
2700 AB Zoetermeer

