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Infoblad 5.7           

 
HERKENBAARHEID 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Kleding 
- Das 
- Afspraken  
 
Aan de herkenbaarheid van het terrein wordt op infoblad 7.1 aandacht besteed. Daar 
komen huisstijl en logo’s aan de orde. Een ander belangrijk onderdeel hiervan is de 
herkenbaarheid van de staf. Voor gasten is het dan duidelijk wie het aanspreekpunt op 
een kampeerterrein zijn en bij bijeenkomsten is de staf van een kampeerterrein als 
eenheid herkenbaar.  
 
Kleding 

Herkenbaarheid kun je bewerkstelligen door gelijke kleding met het terreinlogo. Een 
goede basis hiervoor is een T-shirt of sweater in de terreinkleur. Deze is in het 
zomerseizoen multifunctioneel en eenvoudig zelf te maken. Dit kunt zelf T-shirts 
bedrukken, maar bijvoorbeeld ook via de ScoutShop kleding bestellen.  
 
Das 

Daarnaast kiezen veel terreinen voor het gebruik van een eigen das. Bij de oudere 
terreinen is de kleur van de das vaak traditioneel bepaald. Bij een nieuw terrein kun je 
voor een logische kleur kiezen, eventueel voorzien van de terreinbadge of het terreinlogo. 
Sommige terreinen kiezen voor twee dassen, waarbij je aan de kleur kunt zien welke 
functie iemand heeft: een kleur 
voor kampeerstaf en een kleur 
voor de rest van de stafleden. 
Voor gasten is zo eenvoudig te 
zien aan wie ze hun vragen 
kunnen stellen. Dassen zijn via 
de ScoutShop te bestellen. 
Gebruik bij de das een originele 
dasring van het terrein.  
 
Afspraken 

Gebruik 
Maak duidelijke afspraken over het gebruik van de kleding. Vertel bijvoorbeeld dat alleen 
staf die in functie is, de terreindas draagt. Op deze manier kunnen gasten zien wie ze 
moeten aanspreken. Dit kun je in het hoogseizoen bij het teamleidersoverleg dan 
meedelen.   
 
Kosten 
Daarnaast is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over de kosten. Moeten 
stafleden voor de kleding betalen? Of krijgt ieder staflid het (eerste) shirt gratis? Of werk 
je met een bruikleensysteem, waarbij na twee of drie jaar de kleding eigendom wordt van 
de gebruiker? Verder moet je een keus maken of stafleden, op eigen kosten, meer kleding 
kunnen bestellen. 
 
 
 

 


