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Infoblad 7.4 

 
BUITENLANDSE GASTEN 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Buitenlandse gasten 
- Promoten 
- Informatievoorziening 
- Visa 
 
Buitenlandse gasten 

Om een Scoutingkampeerterrein extra allure te geven, is het leuk ook buitenlandse 
gasten te verwelkomen. Scouting is een wereldorganisatie en het is redelijk eenvoudig via 
dit wereldwijde netwerk contacten met andere scouts te leggen.  
 
Naast de extra dimensie die buitenlandse groepen geven aan het terrein en de contacten 
die de kampeerders kunnen hebben, is het ook vanuit financieel oogpunt vaak 
aantrekkelijk je terrein actief in het buitenland aan te prijzen. Over het algemeen vallen de 
zomerkampen niet gelijk met zomerkampen van Nederlandse 
scouts, waardoor buitenlandse groepen de rustige weken in het 
hoogseizoen kunnen opvullen.  
 
Sommige buitenlandse Scoutingorganisaties hebben zelfs een 
actief beleid om scouts over de grenzen te laten kamperen. De 
Scout Association in Groot-Brittannië wil bijvoorbeeld ieder jaar 15% 
van de Engelse scouts op kamp naar het buitenland zien gaan. Dit 
komt op 60.000 scouts per jaar! 
 
Promoten 

Er zijn verschillende mogelijkheden om je kampeerterrein bij 
kampeerders in het buitenland te promoten:  
• Zorg dat op de website van je terrein in ieder geval de belangrijkste informatie ook in 

het Engels beschikbaar is. Door de link met de site van Scouting Nederland komen 
buitenlandse scouts die op zoek zijn naar een terrein, ook bij jouw kampeerterrein uit; 

• Meld je terrein aan op 'Where to Stay in Europe' (infoblad 7.5). Je terrein wordt dan 
opgenomen in de digitale accommodatiegids van Europese kampeerterreinen op de 
website van de WOSM (www.scout.org/europe/wtsie/index.html); 

• Is je terrein erkend als Scouting Labelterrein dan wordt je ook op de Labelterrein 
website opgenomen. De Engels – Duitstalige folder van de Scouting Labelterreinen 
wordt ook in het buitenland uitgedeeld tijdens internationale seminars en conferenties;  

• Scouting Nederland wordt door buurlanden soms gevraagd op een Buitenlanddag of 
internationale Scoutingbeurs aanwezig te zijn om Scouting Nederland te promoten;  

• Zorg dat je folder ook in het Engels beschikbaar is. Deze kunt je sturen naar collega 
terreinen in het buitenland die vaak over een folder rek, de ‘eurocorner’ beschikken 
waar informatie over buitenlandse terreinen ligt; 

• Onder meer in Groot-Brittannië zijn touroperators actief die voor Britse Scouts, 
kampen naar het buitenland organiseren. Door met deze bedrijven contacten te 
leggen en afspraken te maken, wordt je terrein in het buitenland extra gepromoot. 
Sommige organisaties organiseren de reis voor de scouts en hebben contacten met 
beheerders van kampeerterreinen waar compleet ingerichte kampen aanwezig zijn 
(slaap- en keukententen met inventaris). Andere bedrijven verzorgen de reis, waarbij 
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de groepen zelfstandig kamperen op terreinen, onder meer: 
www.ventureabroad.co.uk; 

• Het is mogelijk om in de Scouting Magazines van andere Scoutingorganisaties te 
adverteren. 

 
Informatievoorziening 

Vooral voor buitenlandse gasten is het belangrijk voorafgaand aan het kamp duidelijk te 
maken wat ze kunnen verwachten op het terrein. Het gaat dan met name om praktische 
zaken zoals de aanwezige voorzieningen, activiteiten op het terrein, ondersteuning door 
de staf, bereikbaarheid en dergelijke. Als de verwachtingen van buitenlandse bezoekers 
door miscommunicatie hoger zijn dan wat je kunt bieden, is dat heel vervelend. Naast het 
toesturen van deze informatie, voorafgaand aan het kamp, kun je ook op de website van 
het terrein (infoblad 7.3) de belangrijkste informatie in het Engels aanbieden. 
 
Visa 

Scouts uit een aantal landen hebben een visum nodig om naar 
Nederland te komen. Om een visum aan te vragen moeten ze in 
sommige gevallen beschikken over een verklaring van het terrein of de 
Scoutingorganisatie in het land waar ze naartoe gaan. Internationaal 
zijn hierover binnen Scouting en Guiding afspraken gemaakt. Ook 
Scouting Nederland heeft richtlijnen opgesteld voor het verstrekken van 
dergelijke verklaringen. Het afgeven van zo'n verklaring valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de staf van het kampeerterrein.  
 
De volgende procedure voor het afgeven van een verklaring wordt gehanteerd en kun je 
meedelen aan de bezoekende scout of de groep: 
• De scout/groep moet een verzoek richten aan de Internationaal Commissaris (IC) van 

Scouting Nederland, met een begeleidend schrijven van zijn of haar Internationaal 
Commissaris. Hierin moet staan van welke organisatie de scout/groep lid is, waarom 
deze persoon of groep naar Nederland wil komen en in welke periode.  

• Is een dergelijke brief niet geschreven, antwoord dan dat Scouting Nederland een 
verzoek slechts met een begeleidend schrijven van de eigen IC in behandeling neemt.  

• De brief moet gestuurd worden naar het volgende adres: 
International Commissioner Scouting Nederland 
Postbox 210 
3830 AE Leusden 
the Netherlands 

• Komt het verzoek binnen drie maanden voor het voorgenomen bezoek binnen, dan is 
de tijd voor een adequate afhandeling te kort. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit 
dat ook de ambassade tijd nodig heeft voor het afgeven van een visum. Scouting 
Nederland antwoordt dan dat het afgeven van de verklaring op korte termijn niet 
mogelijk is. Afhankelijk van het land kan eventueel een andere periode gehanteerd 
worden. 

• Is het verzoek op tijd en voorzien van een begeleidende brief van de IC, dan stuurt 
een medewerkster van het IZ-secretariaat van het landelijk servicecentrum een 
introductiebrief naar de Nederlandse ambassade of het consulaat in het 
desbetreffende land. Hiervoor zijn standaardverklaringen waarin onder meer duidelijk 
staat dat Scouting Nederland geen enkele (financiële) verantwoordelijkheid draagt 
voor de bezoekende groepen of individuen. De aanvrager ontvangt een kopie van 
deze brief. 

• Eventuele boekingen voor overnachtingen en het ondersteunen 
van buitenlandse gasten op Nederlandse terreinen vallen 
natuurlijk wel onder de verantwoordelijkheid van het 
desbetreffende terrein.   
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Het kan verstandig zijn buitenlandse scouts die komen kamperen te vragen naar het 
lidmaatschapsbewijs of de Letter of Introduction. Voor niet visumplichtige landen is er dan 
iets meer zekerheid dat het om scouts of guides gaat. Je kunt het lidnummer noteren. Zijn 
er achteraf problemen, zoals bij vertrekken zonder te betalen, dan kun je bij de 
desbetreffende organisatie navraag doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit infoblad kwam tot stand met medewerking van de internationaal commissarissen van Scouting Nederland. 


