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Infoblad 3.14 

 
WINKEL 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Waarom een winkel? 
- Terreinbadge 
- Ansichtkaarten 
- Overige terreineigen materialen 
- Snoep en drank 
- ScoutShop 
 
Waarom een winkel? 

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je op je kampeerterrein een winkel wil 
hebben. Het is belangrijk dat je van tevoren goed bedenkt of het voor je terrein een 
verstandige keuze is. Een belangrijke overweging is vaak dat de verkoop een extra bron 
van inkomsten biedt. Daarnaast kun je met de winkel meer service aan de gasten bieden. 
De verkoop van terreinsouvenirs biedt ook weer een 
mogelijkheid om het terrein te promoten. Een nadeel 
van verkopen van artikelen is het extra werk dat het 
oplevert voor de staf en de extra administratie die je 
moet voeren.  
Niet ieder terrein zal kiezen voor een uitgebreid 
assortiment. De meeste beheerders kiezen in ieder 
geval voor de verkoop van een terreinbadge. Bij alleen 
de verkoop van enkele terreinsouvenirs is het niet 
nodig een complete winkel op te tuigen en blijft de 
administratie ook beperkt. In het assortiment kun je de 
zaken opnemen waarover je hieronder leest.  
 
Terreinbadge 

Een product dat ieder kampeerterrein zou moeten aanbieden, is een terreinbadge. Dit 
product kun je goedkoop en in grote oplage laten maken. Terreinbadges vinden gretig 
aftrek bij de kampeerders. Het Team Labelterreinen biedt de labelterreinen tegen kostprijs 
een labelterreinbadge aan (infoblad 2.3). Verder hebben de meeste terreinen een eigen 
badge. 
Bij de ontwikkeling hiervan moet je rekening houden met een aantal zaken: 
• De badge moet herkenbaar zijn als badge van het terrein, bijvoorbeeld door het 

terreinlogo of de naam. 
• De badge moet herkenbaar zijn als Scoutingbadge door de aanwezigheid van het 

Scoutinglogo. 
• Let op de verkoopprijs; bij een dure badge kiest de Scout liever voor een ijsje. 
• Zorg voor een redelijk formaat. Badges van Amerikaanse afmetingen vinden in 

Nederland weinig aftrek.  
 
Bij de ScoutShop kun je een offerte vragen voor het laten vervaardigen van een badge. Er 
zijn verschillende leveranciers in Nederland die badges kunnen borduren.   
 
Ansichtkaarten 

Tijdens een weekkamp vormen ansichtkaarten een belangrijke schakel met het thuisfront. 
Naast de toeristische kaarten uit de omgeving vinden veel Scouts het leuk een kaart van 
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het terrein te versturen. Je moet bij de productie van ansichtkaarten op de 
volgende zaken letten:  
• Zorg dat de kaart een moderne uitstraling heeft. Laat er een ontwerper naar kijken.  
• Kies voor actieve foto's. Lege kampvuurcirkels of kampeerterreinen zeggen niet veel. 
• Kies voor sprekende foto's waaruit duidelijk blijkt om welk terrein het gaat: het 

markante gebouw, de totempaal of die typische boom. 
• Zorg dat de kaarten wat betreft de prijs kunnen concurreren met kaarten uit de 

boekwinkel.  
 
Overige terreineigen materialen 

Natuurlijk zijn er nog heel veel mogelijkheden om materiaal van het terreinlogo te 
voorzien. Probeer alleen artikelen in het assortiment op te nemen die goed verkopen. 
Kleine oplages van terreineigen materialen zijn vaak duur in inkoop. Voorwerpen waaraan 
je kunt denken, zijn: dasringen, mokken, T-shirts en petjes. In Scouting Magazine vind je 
advertenties van leveranciers van dergelijke zaken. De ScoutShop kan hierin ook 
bemiddelen. 
 
Snoep en drank 

Veel Scouts hebben behoefte aan kleine versnaperingen tussendoor: een reep, ijsjes, wat 
te drinken. Sommige terreinbeheerders zijn er principieel tegen dergelijke zaken te 
verkopen. De winstmarge op dergelijke producten is meestal ook niet groot. Doordat 
gasten voor snoep en drank in de kampwinkel kopen, is de kans echter groter dat ze ook 

daar de badge of een kaart aanschaffen. Geld kunnen 
gasten maar één keer uitgeven en als ze in het dorp zijn 
voor versnaperingen, kopen ze daar vaak ook de souvenirs.  
Zorg wel voor een goede administratie en maak duidelijke 
afspraken met de staf over de verkoop van deze artikelen 
voor eigen gebruik. Eventuele gratis verstrekking aan de staf 
moet je in de administratie meenemen. Probeer bij de keuze 
van de artikelen rekening te houden met de afvalstroom. 
Verder verkoop je natuurlijk geen alcoholische drank.  
 

ScoutShop 

Behalve de eigen souvenirs kun je natuurlijk veel meer artikelen in je assortiment 
opnemen. De ScoutShop heeft een uitgebreide collectie. Het 
gaat in hoofdzaak om kampeermateriaal en 
Scoutingartikelen (boeken, uniformen, badges). Het is goed 
om diverse kampeermaterialen aan te bieden. Groepen die 
nog wat sisaltouw nodig hebben, op zoek zijn naar een 
zaklamp of haringen tekortkomen, kunnen dan op het terrein 
terecht. Overige ScoutShop artikelen kun je via kampeerterreinen goed promoten. Vooral 
scouts die niet gauw naar de reguliere ScoutShops gaan, komen zo in aanraking met het 
brede assortiment. Natuurlijk moet je goed afwegen welke artikelen wel en welke niet snel 
verkopen tijdens een kamp.  

 
De volgende zaken vinden gretig aftrek op kampeerterreinen die al 
over een ScoutShop beschikken: 
• algemene Scoutingbadges; 
• zakmessen; 
• zaklampen; 
• kleine 'hebbedingetjes'. 

 
Neem eens contact op met de ScoutShop om te praten over de mogelijkheden. Met de 
medewerkers kun je afspraken maken over de verkoop van de materialen. 

 

 


