Gidsen voor gastheren
Als gastheer kun je Biesboschgidsen inzetten voor je eigen arrangementen en excursies in de
Biesbosch, tegen een vast tarief.
Afhankelijk van het soort excursie varieert de maximale groepsgrootte per gids. Zo geldt voor een
wandeling een groepsgrootte van 15 personen (met marge tot max. 20). Voor een wandelvaartocht
een groepsgrootte van 25 personen. Voor een rondvaart zonder wandeling kan de groep groter zijn.
Ook kano- en fietsexcursies zijn mogelijk .
Door het inzetten van Biesboschgidsen draag je als gastheer bij aan het in standhouden van het
netwerk van Biesboschgidsen en de kwaliteit van de beleving van de Biesbosch. Een mooie win-win
situatie voor gastheren, de vrijwilligers en het Nationaal Park.

Een Biesboschgids aanvragen bij het nationaal park
Het aanvragen van een Biesboschgids loopt via het nationaal park. Je maakt afspraken over je
excursie of arrangement met het bezoekerscentrum in Drimmelen of in Dordrecht. Ook de factuur
betaal je aan het nationaal park (SBB of Parkschap). De Biesboschgids ontvangt zijn of haar
onkostenvergoeding eveneens van het nationaal park.

Één tarief voor alle gidsen
Het tarief dat je als gastheer betaalt is per gids en gebaseerd op de duur van het programma.
Het basistarief is € 30,- voor een programma van max. 2,5 uur. Elk half uur extra is € 2,50
Het tarief bestaat uit 3 componenten:

•
•

De vrijwilligersvergoeding voor de Biesboschgids;
Een bijdrage voor het in stand houden van de kwaliteit en kwantiteit van de
Biesboschgidsen. Deze bijdrage wordt in een speciaal gidsenfonds gestort ;
• Administratiekosten.
In onderstaande tabel is de opbouw van het tarief aangegeven.
Als gastheer kun je uiteraard zelf bepalen welk tarief je aan je gasten berekent voor het arrangement
of de excursie.

Gegevens om een Biesboschgids aan te vragen
Biesboschcentrum Drimmelen
inroostering@gmail.com of
0162 688 22 33

Biesboschcentrum Dordrecht
charters.biesbosch@dordrecht.nl
078 770 53 53

Voor het aanvragen van een gids zijn de volgende gegevens nodig:
 Groepsgrootte
 Soort excursie
 Duur excursie
 Vertreklocatie
 Soort groep
 Specifieke wensen
 Vergeet niet te melden dat je gastheer van de Biesbosch bent!
Uit Gidsenfonds wordt
betaald:
- Bijscholing gidsen door pluis/struinavonden en gemeenschappelijke
excursies.
- Nieuwe cursussen(bijv. basiscursus
Biesboschgids, schoolgidsencursus)
- Andere activiteiten in overleg
met werkgroep Biesboschgids

Opbouw tarief gastheren
excursie per gids

Basis 2,5
uur

Per half
uur extra

Vrijwilligersvergoeding voor gids
2,5 uur + reis en voorbereiding

€ 15,75

€ 2,25

T.b.v. Gidsenfonds

€ 10,00

€ 0,25

€ 4,25

€ 0,00

€ 30,00

€ 2,50

Administratie SBB/Parkschap
(planning, vergoedingen, facturatie)
Totaal

Je krijgt van te voren bericht welke gids bij je komt gidsen.
De gids is altijd een half uur van te voren aanwezig, zodat je nog eventuele bijzonderheden kunt
bespreken.
We hopen dat het bovenstaande duidelijk is en dat je als gastheer vaak een Biesboschgids gaat
inzetten om de Biesboschbeleving voor je gasten te verhogen!

