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Infoblad 4.4 

 
MATERIAALUITLEEN 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Toezicht 
- Huren of uitlenen 
- Pionierhout 
- Sport en spel 
- Vlotten en kano’s 
- Kampeermateriaal 
 
Groepen die komen kamperen, nemen over het algemeen zelf materiaal mee voor hun 
activiteiten. Op een aantal terreinen wordt ook spelmateriaal ter beschikking gesteld aan 
kamperende groepen. Het kan hierbij gaan om materiaal dat voor specifieke activiteiten 
op het desbetreffende terrein nodig is, zoals materiaal om vlotten te maken, 
kampeermateriaal of gereedschap en pionierhout. 
 
Toezicht 

Denk eraan dat je bij het uitlenen van materiaal ook toezicht nodig hebt. Niet alleen moet 
je aanwezig zijn als de groep het materiaal wil gebruiken, ook bij het terugbrengen van 
materiaal moet je kunnen controleren of het in goede staat en schoon is. Verder moet je 
er natuurlijk ook voor zorgen dat je het materiaal goed onderhoudt. Het is heel vervelend 
als de gast ergens op rekent en het blijkt dat de kano’s lek zijn, tenten incompleet of het 
pionierhout rot. Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor de goede staat van wat je ter 
beschikking stelt.  
 
Huren of uitlenen 

Bij het ter beschikking stellen van materiaal moet je vooraf bedenken of groepen dit gratis 
kunnen gebruiken. Soms is het beter om huur te vragen, bijvoorbeeld bij duur materiaal 
dat in de toekomst vernieuwd moet worden. Voor sommige spullen kun je ook borg of een 
onderpand vragen. Zo ben je er zeker van dat het weer teruggebracht wordt. Verhuur van 
materiaal kan een vorm van inkomsten zijn voor het terrein, maar de meeste beheerders 
kiezen ervoor om materiaaluitleen als service te bieden. Eventuele huur is nodig om de 
kosten voor aanschaf, onderhoud en afschrijving te dekken.   
 
Pionierhout  

Een belangrijk onderdeel van het zomerkamp is het bouwen 
van keukentafels, poorten en andere pionierobjecten. Voor 
veel groepen is het transport van hout naar het kamp een 
grote opgave. Ook niet iedere groep beschikt zelf over hout. 
Heb je pionierhout op het terrein, dan zorg je er natuurlijk voor 
dat dit van goede kwaliteit is en ruim gesorteerd. Probeer een 
goede opslag te maken, waarbij de palen op lengte gesorteerd 
liggen. Het kan verstandig zijn een houthok te maken. Hou er 
rekening mee dat je hiervoor waarschijnlijk een 
bouwvergunning nodig hebt (infoblad 3.10). Als beheerteam 
moet je bedenken hoe je het hout ter beschikking stelt. Kan 
een groep het gewoon gebruiken of vraag je een prijs per 
hoeveelheid (aantal meters) of object? Kunnen groepen van tevoren bespreken of is er 
een dusdanige hoeveelheid aanwezig, dat er voor iedereen voldoende is? Wordt er op je 
terrein gedund, dan kun je hier zelf pionierhout van maken. Het is wel belangrijk dat het 
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hout geschild wordt. Je kunt ook hout kopen. Voor adressen van leveranciers van 
rondhout kun je kijken op www.bosschap.nl/erbo. 
 
In je winkel (infoblad 7.6) kun je touw verkopen voor het geval de groep dit niet bij zich 
heeft. Natuurlijk kun je ook sjorlijnen uitlenen, maar dit vergt wel extra onderhoud.  
 
Sport en spel 

Je kunt bij materiaal voor sport en spel denken aan ballen, een volleybalnet of kaartjes 
voor bijvoorbeeld levend stratego. Bedenk een handig systeem om ervoor te zorgen dat 
de gebruikers het weer op tijd terugbrengen. Je kunt bijvoorbeeld een groepsdas als 
onderpand nemen. Wees er voorzichtig mee om horloges, sieraden of portemonnees als 
onderpand te vragen. De staf is verantwoordelijk voor dit materiaal zolang het bij hen in 
beheer is. 

  
Kun je op het terrein stoken, dan kun je stooktonnen 
ter beschikking stellen (infoblad 3.6). Kies ervoor om 
de groep de ton aan het eind van het kamp schoon en 
leeg te laten inleveren. Op deze manier ben je er zeker 
van dat je niet met volle tonnen op de terreinen blijft 
zitten. De volgende groep kan dan met een schone lei 
beginnen. 

 

Vlotten en kano’s 

Ligt je terrein aan het water dan zorg je er 
natuurlijk voor dat er materiaal voor het maken 
van vlotten aanwezig is. Daarnaast kun je ook 
kano’s en zeilboten ter beschikking stellen. 
Denk er hierbij wel aan dat deze boten ook 
goed onderhouden moeten worden. Als 
eigenaar ben je verantwoordelijk voor de goede 
staat waarin deze middelen zich moeten 
bevinden. En natuurlijk zorg je ervoor dat kano’s en boten verzekerd zijn tegen diefstal en 
schade. Hiervoor kun je onder meer bij Scouting Nederland een botenverzekering 
afsluiten (infoblad 9.7). Meer informatie hierover is te krijgen op 
www.scoutingverzekeringen.nl 
 
Kampeermateriaal 

Groepen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kamp en moeten er zelf voor zorgen goed en 
voldoende kampeermateriaal bij zich te hebben. Op sommige terreinen zijn wel tenten te 
huur. Hierbij moet je je afvragen of het extra werk en de extra kosten opwegen tegen de 
voordelen. Je moet het materiaal goed onderhouden en vaak is het nodig om groepen bij 
het opzetten van tenten te begeleiden om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt.  
 
Ander kampeermateriaal, zoals stormlampen, scheppen, grondboren, tafels en banken 
kun je ook ter beschikking stellen aan groepen, maar hierbij geldt dezelfde afweging. Je 
moet ook ruimte hebben om dit materiaal op te slaan. Vaak heeft een terrein zelf ook het 
een en ander in beheer om onderhoud te kunnen uitvoeren. Leen dit materiaal niet uit, 
want het is heel vervelend als bij de volgende klusdag blijkt dat het incompleet, vies of 
kapot is.  
 
Leen geen 'gevaarlijk' materiaal uit zonder er zeker van te zijn dat de gebruiker er goed 
mee kan omgaan. Heeft een groep zelf geen bijlen bij zich, dan is de kans groot dat ze 
hiervan ook niet vaak gebruikmaken. Het is dan niet verstandig bijlen uit te lenen aan hun 
jeugdleden.  


