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Infoblad 2.5 

     
NATIONALE EN REGIONALE INBEDDING 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Plaats van kampeerterreinen in de landelijke organisatie 
- Belangenbehartiging op regionaal niveau  
- Inzet van de regio bij het beheer 
- Gebruik van het terrein voor landelijke en regionale activiteiten 
- Contacten onderhouden met de regio. 
- Meer informatie 
 
Scoutingkampeerterreinen bieden scouts de mogelijkheid om op een Scoutingmanier te 
kamperen. De eigendomssituatie en verantwoordelijkheid ten aanzien van het beheer van 
een Scoutingkampeerterrein kunnen op een groot aantal verschillende manieren geregeld 
zijn. Sommige terreinen zijn eigendom van de vereniging Scouting Nederland, andere 
worden beheerd door een aparte stichting. Sommige terreinen zijn in beheer bij een regio 
of groep of eigendom van particulieren. In al deze gevallen is het belangrijk goede 
contacten met de doelgroep te hebben.  
 
Plaats van kampeerterreinen in de landelijke organisatie 

In de landelijke organisatie van Scouting Nederland valt het ondersteunen van 
terreinbeheer onder het landelijk servicecentrum. De beleidsmedewerker wet- en 
regelgeving draagt, samen met het landelijk netwerk Speelruimte, zorg voor de 
speelruimte en materialen binnen en buiten, die nodig zijn om het Scoutingspel op een 
veilige en verantwoorde manier te kunnen spelen. Binnen dit netwerk zijn vrijwilligers 
actief die zich met deelgebieden bezighouden, zoals accommodaties, terreinbeheer, 
veiligheid en verzekeringen.  
 
Een aantal Scoutingkampeerterreinen is in eigendom of beheer bij Scouting Nederland: 
de verenigingsterreinen. Het team verenigingsterreinen coördineert, samen met de 
rentmeester van Scouting Nederland, het beheer van deze terreinen en heeft overleg met 
de beheerteams. Daarnaast is team Labelterreinen verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van activiteiten voor de Scouting Labelterreinen (infoblad 2.3). Beide teams vallen onder 
het landelijk servicecentrum. 
 
Belangenbehartiging op regionaal niveau 

Sommige kampeerterreinen zijn eigendom van Scouting Nederland, andere worden door 
particulieren ter beschikking gesteld. In veel gevallen is sprake van een stichting die het 
terrein beheert. In alle gevallen is het belangrijk voor een goede inbedding in de regio te 
zorgen. Als de groepen uit een regio een kampeerterrein zien als 'hun' kampeerterrein’ 
voelen ze zich er eerder medeverantwoordelijk voor. Groepen in de buurt van het terrein 
beschikken vaak ook over een netwerk in de lokale gemeenschap en politiek. Dat kan het 
beheer van het terrein ten goede komen. Doordat de regio een vertegenwoordiging in de 
Landelijke raad heeft, kan ze ook meebeslissen over het beleid van Scouting Nederland. 
Kamperen is een onderdeel van dit beleid.  
 
Is er sprake van een stichting die het terrein beheert, dan kun je ervoor kiezen om 
statutair vast te leggen dat een of meer bestuursleden vanuit de regio zitting hebben in 
het stichtingsbestuur om zo ook bestuurlijk de dwarsverbanden veilig te stellen. 
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Inzet van de regio bij het beheer 

Voor het beheer van het terrein is het belangrijk over mensen te beschikken die in de 
directe omgeving van het kampeerterrein wonen. Op deze manier kan een regelmatige 
controle plaatsvinden en worden ontwikkelingen sneller gesignaleerd. Door gebruik te 
maken van het netwerk van een regio kun je (oud-)leden van groepen benaderen om het 
team te versterken.  
 
Niet alleen voor het benaderen van potentiële teamleden, maar ook voor losse 
onderhoudsklussen kan goed een beroep gedaan worden op groepen uit de omgeving. 
Misschien wil een groep wel een object of kampeerveld adopteren en zo garant staan 
voor het onderhoud? Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruik maken van het 
kampeerpuntensysteem (infoblad 6.6). 
 
Gebruik van het terrein voor landelijke en regionale activiteiten 

Kampeerterreinen zijn er natuurlijk om te gebruiken. Scouting Nederland vindt het 
belangrijk dat de terreinen voor de vereniging behouden blijven. Het is logisch bij 
landelijke en regionale activiteiten in eerste instantie te kijken of deze op een 
Scoutingkampeerterrein gehouden kunnen worden. De meeste terreinen zijn geschikt om 
grotere groepen te ontvangen. Voor regioactiviteiten zijn het dus ideale locaties.  
Behalve voor Regionale Scoutingwedstrijden zijn de kampeerterreinen ook ideaal voor 
bijvoorbeeld speldagen van andere speltakken en seizoensafsluitingen. Ook vormen de 
Scoutingkampeerterreinen ideale uitvalsbases voor kampeer- en bivaktrainingen.  
 
Contacten onderhouden met de regio 

Om het terrein op regioniveau onder de aandacht te brengen, zijn er veel verschillende 
mogelijkheden.  
• Op de regionale website is een duidelijke link naar het Scoutingkampeerterrein in de 

buurt, 
• Heeft de regio een regioblad, dan kun je in een vaste rubriek informatie geven over 

het terrein en oproepen doen voor ondersteuning, 
• Natuurlijk is het terrein met een promotiestand vertegenwoordigd op regionale 

kaderbijeenkomsten om extra aandacht te vragen en contacten te leggen met de 
leiding.  

• Tijdens de regioraad kun je verslag doen van het afgelopen jaar. Ook terreinen die 
geen formele regionale inbedding hebben, kunnen op deze manier de regio op de 
hoogte houden. Heeft een stichtingsbestuurslid ook zitting in het regiobestuur, dan 
doet hij of zij natuurlijk verslag van de exploitatie van het terrein. 

 
Meer informatie 

Landelijk team Speelruimte     www.speelruimte.scouting.nl 
Contactpersoon team Speelruimte   speelruimte@scouting.nl 
Regio’s adressen     www.scouting.nl 
 
 

 
 


