
2 Meningsvormend deel – kamperen en bivakkeren in de vereniging 

Het landelijk bestuur nodigt alle leden en plaatsvervangend leden van de landelijke raad, 
leden van het landelijk bestuur, voorzitters van landelijke teams, jongeren en andere 
belangstellenden uit de regio’s uit om een bijdrage aan de discussie te leveren over de 
visie op kamperen en bivakkeren in de vereniging. 
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2 Meningsvormend deel 

Een actuele visie op kamperen en bivakkeren binnen Scouting 

Kamperen en op kamp gaan zijn de hoogtepunten van het Scoutingseizoen: iedere scout kan zich zijn 

of haar eerste kamp nog wel herinneren. In coronatijd hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat 

kinderen en jongeren met leeftijdsgenoten een aantal dagen weg van hun ouders op kamp kunnen. 

Maar corona liet ook zien dat we als vereniging kwetsbaar zijn, omdat onze kampeerterreinen en 

bivakgebouwen hard geraakt zijn door de quarantaine- en overige maatregelen. 

Het huidige beleid rondom kampeerterreinen dateert van 2002. Ondertussen is er veel veranderd 

binnen en buiten Scouting: zo neemt het aanbod van mogelijkheden om op z’n scouts te kamperen in 

Nederland, o.a. door toenemende regelgeving, af en het aanbod van (thema)kampen van andere 

organisaties toe. Als vereniging proberen we met onze kampeerterreinen hierin mee te gaan, maar dat 

stelt ons wel voor vragen: welke behoefte om te kamperen is er bij onze groepen; welke voorzieningen 

of aanbod willen de groepen en hoe zorgen we ervoor dat onze leiding goed voorbereid is om op 

kamp te gaan? En wat betekent dit voor het aanbod aan kampeerterreinen vanuit de vereniging? 

We denken dat een vernieuwing van het kampeerbeleid gewenst is. Dit beleid begint met een visie op 

kamperen en bivakkeren. De waarde die de samenleving hecht aan kampen is tijdens corona 

zichtbaarder geworden, met als belangrijke mijlpaal het vaststellen van de kampprotocollen waardoor 

activiteiten door konden gaan. Vanuit de terreinen is nagedacht over hoe de dienstverlening naar 

kampeerders kan worden ingevuld. 

In het kampeerbeleid gaan we in op het belang van kamperen, bivakkeren en op kamp gaan voor 

onze leden, de noodzakelijke randvoorwaarden om kamperen en bivakkeren mogelijk te maken en het 

overdragen en borgen van kennis rondom kamperen. Uit deze informatie willen we afleiden hoe we de 

komende jaren binnen de vereniging omgaan met de exploitatie van en investeringen op onze 

kampeerterreinen. 

Tijdens het ochtenddeel van de landelijke raad in december 2021 gaan we met de raadsleden en 

toehoorders bij dit thema stilstaan om input te krijgen voor het nieuwe kampeerbeleid. In de landelijke 

raad van juni 2022 zal het kampeerbeleid ter besluitvorming voorliggen.  

Voorbereiding 

Om je als raadslid voor te bereiden op het ochtendprogramma, maar om ook in je regio het gesprek 

over kamperen en bivakkeren aan te gaan, hebben we 4 vragen gedefinieerd. Hiermee kun je, op 

individuele basis, of bv tijdens een regioraad de ervaringen ophalen.  

1. De zomers van 2020 en 2021 waren anders dan anders. Hoe hebben groepen de zomer
ervaren? Zijn ze, los van de verplichting om in bubbels te kamperen, anders op kamp
gegaan? Hoe ging dat bij de verschillende speltakken?

2. In de meeste regio’s zijn kampeer- en bivakaccommodaties te vinden. Van welke locaties
maken groepen in je regio gebruik? Zie je daarin ontwikkelingen, kansen of bedreigingen?

3. Kamperen en bivakkeren vraagt om vaardigheden van onze vrijwilligers. Hoe zijn de
kamptrainingen in jullie regio georganiseerd? En zijn er andere manieren waarop jullie kennis
en ervaring overdragen of de kwaliteit van kampen bevorderen? Wat is de rol van regio
activiteiten hierbij?
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4. Het huidige beleid is erop gebaseerd dat terreinen hun eigen kosten moeten terugverdienen.
Willen we dit uitgangspunt vasthouden of vinden we het belang van kamperen zo groot dat
een bijdrage vanuit de vereniging voor het kamperen mogelijk moet zijn?






