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Infoblad 2.3          

 
SCOUTING LABELTERREINEN 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- De organisatie 
- Wie mag lid worden? 
- Keurmerk 
- Activiteiten  
- Meer informatie 
 
Scouting Labelterreinen zijn kampeerterreinen voor Scouts op de mooiste plekjes in 
Nederland, die door scouts beheerd worden. Het zijn terreinen waar je nog echt 'op z’n 
scouts' kunt kamperen. Op veel kampeerterreinen mag je kampvuur stoken en vaak is 
pionierhout te huur. Sommige terreinen liggen aan het water en hebben dan natuurlijk 
materiaal om vlotten te bouwen. Op Labelterreinen is er voor elk wat wils: kamperen in 
een grote groep of juist met een paar Scoutingvrienden, primitief of wat luxer, ver van de 
stadse drukte of er juist vlakbij.  
Het label is een keurmerk van Scouting Nederland. De aangesloten terreinen, die het 
labellogo voeren, geven hiermee aan te voldoen aan de richtlijnen van Scouting 
Nederland. Ze willen daarnaast actief het Scoutingkamperen ondersteunen.   

 
De organisatie 

Scouting Labelterreinen vormen een apart team in de landelijke 
organisatie van Scouting Nederland. De terreinen kiezen uit hun 
midden een bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het 
organiseren van vergaderingen en uitwisselingsmomenten, het 
coördineren van eventuele trainingen en het coördineren van de 
promotie van de terreinen.  
 

Wie mag lid worden? 

Alle kampeerterreinen die aan scouts de mogelijkheid bieden om te kamperen en voldoen 
aan de richtlijnen voor labelterreinen kunnen zich in principe kandidaat stellen. De 
toetsing aan de richtlijnen vindt plaats door Scouting Nederland. In het huishoudelijk 
reglement van de Scouting Labelterreinen zijn de procedures weergegeven. Dit reglement 
is op de vragen bij het team Labelterreinen of Scouting Nederland. Aangesloten terreinen 
betalen een bijdrage om het labelkeurmerk te mogen voeren en de kosten van de 
gezamenlijke activiteiten te dekken. 
 
Keurmerk 

Bij aanmelding van een nieuw terrein wordt dit aan de voorwaarden getoetst. Vervolgens 
worden jaarlijks een aantal terreinen bezocht door een bezoekcommissie, bestaande uit 
vrijwilligers van andere Labelterreinen. Tijdens het bezoek staat de wijze van beheer 
centraal en vindt toetsing van de voorwaarden voor het lidmaatschap plaats. Een 
belangrijk onderdeel van dit bezoek is de uitwisseling tussen de vrijwilligers.  
 
Activiteiten 

Naast een keurmerk voor Scoutingkampeerterreinen vormen de Scouting Labelterreinen 
ook een club die gezamenlijk activiteiten onderneemt. Het gaat hierbij in hoofdzaak om 
overleg, promotie, kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering.  
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Overleg 
In het voor- en najaar wordt een vergadering gehouden voor besturen/beheerders 
van de terreinen. In het najaar wordt dit gecombineerd met workshops. Tijdens de 
vergaderingen worden de formele zaken besproken en vastgesteld zoals de het 
activiteitenplan en de begroting. Teamleden van het team Labelterreinen hebben 
daarnaast gedurende het jaar contact met de beheerders.  
 
Promotie 
De Labelterreinen hebben een gezamenlijke website (www.labelterrein.scouting.nl) 
met algemene informatie en doorlinkmogelijkheden naar de websites van de 
aangesloten terreinen. Daarnaast geven de Scouting Labelterreinen een 
gezamenlijke folder uit die in binnen- en buitenland verspreid wordt. Op grote en 
kleine landelijke en regionale activiteiten zijn de labelterreinen vertegenwoordigd 
met een promotiestand, bemand met vrijwilligers van de diverse terreinen. Voor de 
terreinen bestaat de mogelijkheid om een labelterreinbadge te verkopen met het 
logo van het eigen terrein erin verwerkt. Ook is een pin beschikbaar voor de 
verkoop. Meer informatie over de promotie van de labelterreinen is op te vragen bij 
het team.  
 
De terreinen worden opgenomen in het blad Scouts Info, in de accommodatiegids 
van Scouting Nederland en in de uitgave Where to Stay in Europe (infoblad 7.5).  
 
Kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering 
In het najaar wordt een gezamenlijke labelterreindag gehouden voor stafleden van 
de terreinen. Ieder jaar zijn de vrijwilligers van andere terreinen gastheren en -
vrouwen voor deze bijeenkomst die in het teken staat van informeel samenzijn. 
 
Als de behoefte bestaat bij vrijwilligers van de aangesloten terreinen, worden 
trainingen georganiseerd. Daarnaast zijn er voorafgaand aan de vergaderingen 
mogelijkheden om aan workshops mee te doen. Eens in de twee jaar gaan twee 
afgevaardigden van de labelterreinen naar de Europese beheerdersconferentie. 
Hiervan doen de afgevaardigden tijdens de vergadering verslag. 

 
Meer informatie 

Website        www.labelterrein.scouting.nl 
Team labelterreinen      labelterreinen@scouting.nl 
folders Scouting Labelterreinen    www.scoutshop.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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