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Wedstrijd: Onze toekomst: wij gaan ermee aan de slag 

Waar gaat het om? 

Hoe de wereld er uitziet over 20, 40 of 100 jaar, weten we natuurlijk niet. Wel weten we dat het 

klimaat en de biodiversiteit de afgelopen 20 jaar heel snel is veranderd, en dat die veranderingen nog 

veel sneller zullen gaan als we niet op korte termijn ons gedrag veranderen.  

De overheid ontwikkelt daarom nieuwe voorschriften en wetten, maar het duurt lang voordat die er 

zijn. Daarop hoeven we niet te wachten: we kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag gaan om de 

wereld duurzaam te maken. Welke stap ga jij nu zetten? En neem jij al jouw vrienden, familieleden of 

zelfs heel Castricum mee? Kortom: wat wordt de challenge? 

Inzending  

In de wedstrijd ‘Onze Toekomst: wij gaan ermee aan de slag’ dagen we jou uit om je eigen challenge 

te ontwikkelen. Je stelt daarin jezelf een doel om de wereld duurzamer te maken èn dat doel te 

realiseren binnen de wedstrijdperiode. De inzending voor de wedstrijd is een verslag van jouw 

challenge. Dat verslag mag een soort dagboek zijn, maar ook een foto- of videoverslag.   

Je stuurt je verslag naar de organisatie: dan zetten wij het op onze website. Je mag je verslag ook 

publiceren op (openbaar toegankelijke) sociale media: dan verwijzen wij op onze website met een 

link naar jouw verslag. Alles is goed, zolang anderen maar kunnen zien hoe jij, alleen of met anderen, 

aan de slag bent gegaan met onze toekomst en daaraan een voorbeeld kunnen nemen.  

Voorbeelden van challenges 

Voor de wedstrijd kan je een individuele challenge aangaan of je kan een challenge aangaan in een 

team, bijv. samen met vrienden of met klasgenoten.  

Je mag je eigen challenge formuleren. Daarbij mag je gebruik maken van de voorbeelden hieronder, 

maar dat hoeft niet. Het gaat erom dat jij (of je team) zelf bepaalt wat je belangrijk vindt en kan en 

wil doen om jouw toekomst duurzamer te maken. Daarbij gaat het om ecologie, energie, maar ook 

sociale rechtvaardigheid.  

Individuele challenges zijn bijv. een week lang minder energie gebruiken door korter te douchen of 

vaker te fietsen, het ontwikkelen van een platform ontwikkelen waarmee mensen materialen en 

tweedehandsspullen met elkaar kunnen uitwisselen en het ‘upcyclen’ van oude kleren en tassen 

zodat je ze nog een tijdje langer kan gebruiken en niets nieuws hoeft te kopen. Dat scheelt ook nog 

eens in je portemonnee! Of misschien wordt jouw hele familie wel een week lang vegetariër?  

Wil je liever een challenge aangaan met een team, dan kan je bijv. samen een opruimactie op het 

strand (clean the beach) organiseren of in je eigen wijk of in de buurt van de school. Je kan ook in je 

groep een avond organiseren waarop je onderling kleding uitwisselt om zo minder kleding nieuw aan 

te schaffen. Maken jullie de buurt aantrekkelijk voor insecten en vlinders of motiveren jullie mensen 

in het dorp om een dag lang de auto te laten staan? 

Wil je nog meer voorbeelden van challenges? Klik hier! 

Stel je eigen doel en doe mee met de wedstrijd ‘Onze toekomst: wij gaan aan de slag’ 

https://www.calorieenergie.nl/wp-content/uploads/2021/08/Reglement-wedstrijd-Onze-Toekomst_Wij-gaan-ermee-aan-de-slag.pdf
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Reglement en planning 

▪ Aan de wedstrijd ‘Onze toekomst: wij gaan ermee aan de slag’ kunnen jongeren deelnemen die 

voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen (van ca. 12-21 jaar),  

▪ Deelnemers hebben een binding met de regio Castricum, bijv. omdat zij in de gemeente Castricum 

wonen of daar naar school gaan, 

▪ Deelname mag individueel of in groepsverband, 

▪ Van 4 tot 24 oktober kunnen deelnemers zich inschrijven voor de challenge, 

▪ Na inschrijving ontvangen deelnemers elke week een mail met informatie over de wedstrijd en tips 

voor inspirerende activiteiten, 

▪ Deelnemers kunnen hun verslag inzenden tot en met 25 oktober, 20.00 uur, 

▪ De prijsuitreiking zal plaats vinden op zaterdag 27 november. Locatie en de naam van degene die de 

prijs uitreikt zal nog bekend gemaakt worden, 

▪ Elke deelnemer die zich heeft ingeschreven èn een verslag instuurt, ontvangt een prijs. Daarnaast is 

er uiteraard een hoofdprijs, een eerste, tweede en een derde prijs. Wat die prijzen zijn wordt voor 4 

oktober nog bekend gemaakt.  

Beoordeling en jury  

De inzendingen zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury van experts. Ze zullen de 

inzending beoordelen op: 

- De uitstraling van jouw challenge. Verleid je met jouw challenge anderen om de wereld 

duurzamer te maken, bijv. door een grappige insteek? 

- De mate waarin jouw challenge anderen motiveert om jouw voorbeeld te volgen, bijvoorbeeld 

omdat je met weinig inspanning een groot resultaat boekt, 

- De impact van jouw challenge: heeft jouw challenge veel invloed op de toekomst of bereik je er 

veel mensen mee?  

- De mate waarin de inzending aansluit bij de huidige uitdagingen op gebied van ecologie & 

klimaat, energie en sociale rechtvaardigheid. 

Prijzen  

Iedereen die zich heeft ingeschreven èn een verslag van zijn of haar challenge heeft ingestuurd, krijgt 

een prijs als bedankje voor hun inzending. Verder zijn er een hoofdprijs, een eerste, tweede en derde 

prijs.  

De winnaars van ‘Onze toekomst: wij gaan ermee aan de slag’ worden op 27 november bekend 

gemaakt. De winnende jongeren kunnen voor zichzelf een duurzaam avontuur gaan organiseren. Wat 

wordt het? Een fietstocht naar een ecodorp, een treinreis, gaan jullie iets duurzaams bouwen of kopen? 

Er zijn prijzen tot 500 euro per team! 1

 Wat je ook doet: je maakt natuurlijk een korte vlog of ander verslag voor de website.   
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Tot slot 

• De organisatie  

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CALorie, in samenwerking met vrijwilligers van Transitie 

Castricum en Extinction Rebellion Onder de noemer ‘Onze Toekomst: wij gaan ermee aan de slag’ 

organiseren zij een wedstrijd voor jongeren die voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen (van 

ca. 12 tot ca. 21 jaar). 

• Privacy 

De inschrijving van de deelnemers kan gedaan worden door de jongeren zelf. In verband met privacy 

schrijft de wet voor dat bij jongeren tot 16 jaar ouders/opvoeders zich akkoord verklaren met het 

doorgeven van hun contactgegevens. Inschrijvers mogen zowel hun eigen contactgegevens doorgeven 

aan de organisatie, als die van hun ouders.  

Vanaf het moment van inschrijving tot de uiterste inleverdatum zal aan het door de inschrijver 

opgegeven e-mailadres wekelijks een mail gestuurd worden met daarin tips voor inspirerende 

activiteiten en/of evenementen voor jongeren op het gebied van duurzaamheid.  

De organisatie verklaart zich te houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en 

zal zonder voorafgaande toestemming van ouders/opvoeders geen gegevens van deelnemers ter 

beschikking stellen van derden, ook niet ten behoeve van een prijsuitreiking. Na afloop van de wedstrijd 

zullen de gegevens van de deelnemers vernietigd worden.  

 
1 Er zijn aparte prijzen voor winnaars die individueel deelnemen aan de wedstrijden, en voor winnende teams van 2, 3 

en 4 of meer personen.  

a. Bij individuele inschrijving mag aan dit avontuur maximaal een bedrag uitgegeven worden van € 100,00, € 125,00, € 

150,00 of € 200,00 euro door de winnaar van resp. de derde, tweede, 1e prijs en de hoofdprijs.  

b. Bij deelname door een team van 2 personen, zijn dit bedragen per team van € 150,00 (derde prijs), € 190,00 

(tweede prijs), € 230,00 (eerste prijs) en € 300,00 (hoofdprijs).  

c. Bij deelname door een team van 3 personen, zijn dit bedragen per team van € 225,00 (derde prijs), € 285,00 

(tweede prijs), € 345,00 (eerste prijs) en € 450,00 (hoofdprijs).  

d. Bij deelname door een team van 4 of meer personen, mogen de teams aan het avontuur een bedrag uitgeven van € 

250,00 (derde prijs), € 310,00 (tweede prijs), € 375,00 (eerste prijs) en € 500,00 (hoofdprijs). 


