Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen
Infoblad 3.1
INRICHTINGSEISEN EN VOORZIENINGEN
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
-

Soorten terreinen
De kampeervelden
Infrastructuur
Centrale voorzieningen
Ondersteuningsvoorzieningen
Voorzieningen aan het water
Bijlage parkeervoorzieningen

Scoutingkampeerterreinen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Sommige
terreinen liggen in het bos op zandgronden, anderen zijn op het veen of de klei of aan het
water te vinden en bestaan vooral uit grasvelden. Daarnaast is de openstelling van de
terreinen zeer divers: het hele jaar of alleen in het hoogseizoen. Ook het gebruik van de
terreinen kan verschillen. Op sommige terreinen zijn met name groepsactiviteiten
mogelijk, op andere vinden ook regionale en landelijke activiteiten en trainingen plaats.
Sommige terreinen bieden alleen scouts kampeermogelijkheden en andere laten ook niet
scouts, zoals scholen en andere jeugdorganisaties toe. Ondanks de grote verschillen zijn
er wel handreikingen voor noodzakelijke voorzieningen en inrichtingseisen te geven.
Afhankelijk van grootte, ligging en gebruik kunnen deze voor de terreinen verschillend van
toepassing zijn.
Soorten terreinen
In hoofdzaak kunnen we onderscheid maken tussen twee soorten terreinen:
• kampeerterreinen zonder voorzieningen
• kampeerterreinen met voorzieningen.
De eerste terreinen bestaan uit (natuur-)gebieden waar gasten kunnen kamperen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld defensieterreinen. In sommige gevallen is wel drinkwater
aanwezig en staat in het hoogseizoen kampeerstaf ter beschikking van de gasten. Verder
zijn er geen voorzieningen en buiten het kampeerseizoen is niet te zien dat er sprake is
van een (Scouting-)kampeerterrein.
Op de tweede soort terreinen is een hoger voorzieningenniveau. In sommige gevallen zijn
deze terreinen ook niet het hele jaar open, maar veel voorzieningen hebben wel een
permanent karakter. Het gaat hierbij om stafonderkomens en opslagvoorzieningen,
terreinmeubilair, borden enz. Vooral voor deze laatste terreinen is dit infoblad bedoeld
De kampeervelden
Kamperen op Scoutingkampeerterreinen kenmerkt zich door het zelfstandig
groepskamperen. Bij de inrichting van het terrein moet je hiermee zoveel mogelijk
rekening houden.
Grootte van de velden
In de richtlijnen van Scouting Nederland staat dat een speltak voor de leeftijd 7-11 en 1114 bestaat uit 24-28 jeugdleden en 6 leidinggevenden. Explorerafdelingen hebben
gemiddeld 16 leden. De praktijk wijst echter uit dat de grootte van groepen heel divers is.
Daarnaast kamperen sommige groepen wel in subgroepen, terwijl anderen hier niet voor
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kiezen. Dit brengt met zich mee dat je hier bij de inrichting van een kampeerterrein
rekening moet houden en moet zorgen voor een diversiteit aan terreinen:
• terreinen van verschillende grootte, zowel voor kleine (5-10 personen) als grotere
groepen (30 personen);
• enkele terreinen waarbij het mogelijk is om in subgroepen te kamperen (al of niet van
elkaar afgezonderd).
Uitgangspunt voor de grootte van een
veld is 1000 m². De minimale oppervlakte
die voor een subgroep nodig is, wordt
ingenomen door een tent en een
gepionierde keuken en beslaat ongeveer
50 m². Daarnaast is ruimte voor leiding-,
materiaal-, en foeragetenten nodig. De
aard van het terrein en de aanwezigheid
van begroeiing kunnen een grotere
oppervlakte nodig maken.
Laat de oppervlakte of de fysieke
gesteldheid deze diversiteit in
kampeerveldgrootte niet toe, dan kun je
ervoor kiezen om per groep meerdere
kleine veldjes toe te wijzen. Daardoor kan
een groep toch in subgroepen kamperen.
Privacy
Het uitgangspunt bij kamperen is dat de diverse groepen een zekere mate van privacy
moeten hebben. Dit brengt met zich mee dat de verschillende velden door heggen of
bossages van elkaar afgezonderd zijn of dat de onderbegroeiing in het bos bestaat uit
struikgewas. Bij de aanleg van de paden (zie infrastructuur) is het belangrijk ervoor te
zorgen dat ze geen terreinen kruisen.
Overige voorzieningen
Op kampeerterreinen die een wat verdergaande inrichting toestaan, kun je ervoor kiezen
de kampeervelden aan te kleden met een aantal basisvoorzieningen. Hiertoe behoren
onder meer een stookplaats (infoblad 3.6) en een vlaggenmast. Daarnaast kun je de
entree van een kampeerveld opsieren met een poort of totems. Natuurlijk is ieder terrein
ook voorzien van een naambord in de huisstijl van het kampeerterrein. Let er bij al deze
voorzieningen goed op dat ze vandalismebestendig zijn en goed verankerd in de grond.
Kies bij voorkeur voor degelijk materiaal, dat goed behandeld is tegen invloed van
insecten en weer. Neem het onderhoud van de voorzieningen ook op in het
onderhoudsplan. Hierbij moet je denken aan het jaarlijks schilderen en controleren op
stevigheid en gebreken. Als beheerder heb je hiervoor ook een zorgplicht.
Tip: Let bij het maken van naamborden op het onderhoud. Letters frezen is meer werk bij
het maken, maar helpt bij het onderhoud omdat inschilderen van de letters veel sneller
gaat.
Afgrenzing
Probeer zo min mogelijk gebruik te
maken van hekwerken en
draadversperringen, maar gebruik de
begroeiing, houtwallen, vlechthagen en
takkenrillen als natuurlijke geleiders en
afgrenzing van een veld. Kwetsbare
percelen kunnen zo ontzien worden. Op
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www.heggen.nl is informatie over heggen te vinden. Ook in het Handboek
Agrarisch natuurbeheer, te downloaden op www.landschapsbeheer.nl kun je informatie
vinden over het maken van takkenrillen opgenomen. Op zeer uitgestrekte terreinen is het
soms niet nodig de grenzen van de kampeervelden exact aan te geven. Een globale
aanduiding kan dan het gebied begrenzen.
Afwatering
Voorkom dat terreinen bij grote regenval veranderen in modderpoelen. Geef kampeerders
aan geen gootjes of wallen rond de tent te graven. Met een grondboor kun je eventueel
gaten boren. Ga na in hoeverre het noodzakelijk is te draineren. Zorg voor regelmatig
onderhoud van afwateringsgoten. Als schouwplicht en schoning vanuit het waterschap
verplicht zijn, voer dit regelmatig uit.
Op zandgronden en bij kleibodems kan de bodem dichtslaan door een te hoge belasting.
Ook veengronden kunnen niet tegen een te hoge belasting. De grasmat wordt dan stuk
getrapt. Het is belangrijk voor het behoud van de terreinen om regelmatig te rouleren.
Beplanting kan vaak veel water opnemen. Ook dit kan dus een reden zijn om bossages
op het terrein te hebben, waar regenwater kan heenstromen. Een lichte bolling van het
terrein zorgt voor een natuurlijke afwatering. Het ingraven van balken, haaks op de
stroomrichting van het water kan voorkómen dat dit zich op bepaalde plaatsen
concentreert en daardoor brede waterstromen veroorzaakt. Overschaduwing door bomen
zorgt er soms voor dat het vocht niet kan verdampen. Probeer daarom de randen van
velden zoveel mogelijk vrij te houden.
Infrastructuur
Waar mensen samenkomen en gezamenlijk activiteiten ondernemen, is het belangrijk om
over een goede infrastructuur te beschikken. Hou bij de planning en inrichting van een
kampeerterrein goed rekening met de looproutes en verkeersstromen. Let daarbij op de
volgende zaken:
Padenstructuur
Hou bij de planning van de paden en de ligging van de terreinen rekening met de
looproutes. Ervaring leert dat mensen kiezen voor de gemakkelijkste weg en de meest
logische route, dus kies de paden ook op deze manier. Let hierbij op de loop naar
sanitaire voorzieningen, vuilafvoer, de parkeerruimte, de winkel en de uitgang.
Geef de paden duidelijk aan en probeer clandestiene paden weg te werken. Hou rekening
met het feit dat veel clandestiene paden voor gasten op logische plekken liggen.
Formaliseer de paden als er veel gebruik van gemaakt wordt. Voorkom dat de paden
kampeervelden kruisen, waardoor gasten lastiggevallen worden door andere
kampeerders.
Maak de hoofdpaden van een dusdanige omvang dat onderhouds- en
hulpverleningsvoertuigen er over kunnen rijden. Het is belangrijk dat brandweerauto’s en
ambulances de diverse velden kunnen bereiken. Vaak is dit ook een eis die gesteld wordt
door de brandweer. Treed eventueel in overleg met de brandweer over mogelijkheden en
onmogelijkheden. Neem een evacuatieroute op in het calamiteitenplan (infoblad 8.1).
Afwatering
Een belangrijk punt bij paden is de afwatering. Zonlicht op de paden voorkomt dat
regenbuien aan het begin van het seizoen ervoor zorgen dat het pad de hele zomer
modderig is. Door de paden iets hoger dan de omgeving te laten liggen en te voorzien van
een bolling met een greppel aan beide kanten, stroomt het water natuurlijk af. In het
uiterste geval kun je ervoor kiezen paden te verharden met puin. Ook hierbij is het
noodzakelijk dat er een goede afwatering is.

© Scouting Nederland
januari 2008

3

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen
De aanwezigheid van tappunten langs een pad kan zorgen voor wateroverlast.
Construeer onder het tappunt daarom een afdoende afwatering en voorkom dat gasten bij
het tappunt met water spelen (infoblad 3.4).
Hekwerken
Plaats zo min mogelijk onnatuurlijke afscheidingen in de vorm van hekwerken en
slagbomen. Deze komen onvriendelijk over en passen niet bij het idee van kamperen in
de natuur. Als alternatief kun je bijvoorbeeld denken aan beplantingen of het maken van
takkenrillen. Deze takkenrillen bieden ook aan dieren dekkingsmogelijkheid. Kies in het
uiterste geval voor hekken en let er dan op dat deze een
Scoutinguitstraling hebben en degelijk bevestigd zijn.
Hekken op zithoogte nodigen uit om op te zitten en
moeten hier dus tegen bestand zijn. Slagbomen hebben
alleen een functie als je ze ook kunt afsluiten. Kies voor
degelijk hang-en-sluitwerk en plaats een bord 'Vrijhouden
voor brandweer'. Kies ervoor om alle sluitwerken met
dezelfde sleutel te kunnen bedienen.
Motorvoertuigen
Voorkom het gebruik van gemotoriseerd verkeer op het terrein. Het rijden met
motorvoertuigen en parkeren bij kampeervelden tasten het karakter van het terrein aan.
Daarnaast zorgt het voor grote schade aan de padenstructuur en de velden. Het rijden
met motorvoertuigen kan ook gevaarlijk zijn voor gasten die zich te voet over de
kampeerterreinen verplaatsen. Ditzelfde geldt voor fietsen. Neem in de regels op dat
fietsen op het terrein niet is toegestaan.
Parkeervoorzieningen fietsen
Een deel van de kampeerders zal het terrein op de fiets bezoeken, of fietsen meenemen
naar het kamp. Afhankelijk van de aard van het terrein kan er voor gekozen worden een
centrale fietsenstalling te maken, of groepen de mogelijkheid te bieden de fietsen op het
eigen veld te plaatsen. Kies je voor een centrale stalling, zorg er dan voor dat er
voldoende ruimte is. Het is handig als deze stalling in vakken is in te delen, zodat de
groepen ieder hun eigen plekje hebben. Probeer een locatie bij de ingang van het terrein
te kiezen, om te voorkomen dat de kampeerders op het terrein fietsen.
Parkeervoorziening auto’s
Naast fietsen zullen veel groepen ook auto’s meenemen naar het kamp. Bij beperkt
beschikbare parkeerruimte op of vlakbij het kampeerterrein kun je groepen laten weten
dat ze bij grote drukte per groep maar een beperkt aantal auto’s kunnen parkeren. Hierbij
is het wel belangrijk dat je vertelt waar ze de overige auto’s kunnen plaatsen.
Ligt de parkeervoorziening bij de hoofdingang, let er dan op dat de toevoerweg naar het
kampeerterrein altijd toegankelijk is voor hulpverleningsvoertuigen.
Bij de planning van een parkeerplaats moet je rekening houden met de grootte van de
vakken, draaicirkels en rijrichting. Kies bij voorkeur voor een parkeervoorziening waarbij
rondrijden mogelijk is. Geef de vakken duidelijk aan, waardoor gasten eerder geneigd zijn
om netjes te parkeren. De standaardmaat voor een parkeervak is 2,5 x 5 m bij haaks
inparkeren. Hieronder zijn enkele maten voor verschillende uitvoeringen van
parkeerplaatsen weergegeven.
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Haaks parkeren
•
•
•
•

Parkeerstroken en weg in
van elkaar afwijkende
verharding
Rijrichting op parkeerplaats
tweerichtingsverkeer
In- en uitgang buiten
looproutes voetgangers
houden
Beperkt zicht bij naderend
verkeer

Gestoken parkeren
Parkeerhoek van 30°, 45° of 60°
•
•
•
•
•

A
B
C
D
E

30°
4,4 m
0,4 m
4,5 m
2,5 m
2,9 m

45°
4,1 m
0,4 m
4,0 m
2,5 m
3,5 m

Eenrichtingsverkeer op
parkeerplaats is veiliger
Eenvoudiger om te parkeren
dan bij haaks parkeren
Beperkt zicht op naderend
verkeer bij uitrijden
Oppervlakte per parkeervak
is groter naarmate de
parkeerhoek kleiner wordt
Ruimteverlies aan begin en
einde van parkeerstroken

60°
3,7 m
0,3 m
3,5 m
2,5 m
5,0 m

Maatvoering bij verschillende parkeerhoeken

Bagagetransport
Het terrein kan handkarren aan de gasten ter beschikking
stellen, waardoor ze hun bagage vanaf de parkeerplaats
naar de velden kunnen transporteren.
Eisen voor een bagagekar zijn:
• degelijk;
• vandalismebestendig / onverwoestbaar;
• massieve banden of eenvoudig te verwisselen wielen;
het wiel met lekke band kan dan snel vervangen worden
door een gaaf exemplaar, de band wordt later gerepareerd;
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•
•
•

goed te sturen;
niet te zwaar;
voldoende van formaat.

Bescherm bomen vlak langs het pad en op hoeken tegen aanrijdingen door karren door er
houten paaltjes om te plaatsen. Zorg voor een centrale stalling, liefst onder een
overkapping. Onderhoud de karren regelmatig en zorg dat de banden op spanning blijven.
Geef aan dat gebruikers de karren na gebruik direct moeten terugbrengen. Karren zijn
ook geen speelgoed. Kijk of het mogelijk is evenveel karren als terreinen te hebben.
Hou er rekening mee dat ieder terrein goed ontsloten moet zijn en te bereiken met een
handkar. Wil je niet dat karren over de smallere verbindingspaden rijden, sluit ze dan af
met bijvoorbeeld een paaltje.
Naast bagagekarren is het goed ook enkele 'knobbelkarren' te hebben. Met een
knobbelkar kun je aanhangers eenvoudiger over het terrein verplaatsen.
Enkele terreinen hebben de beschikking over een trekker die ingezet wordt op de
wisseldagen om bagage over een grotere afstand van het kampeerveld naar de
parkeerplaats te vervoeren. Maak hierover duidelijke afspraken. Het is een extra service,
geen recht dat groepen kunnen laten gelden.
Centrale voorzieningen
Voor het goed kunnen functioneren als Scoutingkampeerterrein moet een kampeerterrein
een aantal voorzieningen hebben die alle gasten gebruiken. Het gaat hierbij om
speelvelden, sanitair, informatiepunten en een verzamelplaats.
Entree
De eerste plaats waar bezoekers en gasten in aanraking komen met een kampeerterrein,
is de ingang. Soms zijn hier ook de parkeerplaats en de receptie gelegen. Zorg ervoor dat
de ingang duidelijk herkenbaar is. Voorkom ook dat het een rommelige indruk maakt.
Geef aan hoe men vanaf de ingang verder moet lopen of rijden, waar gasten kunnen
parkeren en waar ze zich moeten melden. Een aantal voorzieningen kan of moet bij de
entree aanwezig zijn. Denk daarbij aan een naambord van het terrein en eventueel een
toegangspoort.
TIP: Zorg voor een zit- of hanghoek waar Scouts kunnen wachten, bijvoorbeeld bij vertrek
of bij het pendelen naar een bestemming.
Speelvelden
Een kampeerterrein moet de mogelijkheid bieden om een spel te spelen. Dit betekent dat
er speelvelden zijn of dat bijvoorbeeld een deel van het bos is aangewezen als speelbos.
Speelvelden liggen bij voorkeur centraal en hebben een dusdanige grootte dat er
balspelen mogelijk zijn. Hou bij de aanleg van de velden rekening met de loop vanuit de
verschillende kampeervelden en ga na welke bodembegroeiing gewenst is. Bij bosrijke
terreinen op zandgronden waar de velden intensief gebruikt worden, is het bijvoorbeeld
nagenoeg onmogelijk om zonder verregaande ingrepen te zorgen voor een dichte
grasmat. Het aanleggen van drainage en het opbrengen van een vruchtbare bovenlaag is
op dergelijke terreinen in natuurgebieden vaak ongewenst.
Sanitair
Ieder terrein moet beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen (infoblad 3.2). Bij
de planning van de locatie moet je onder meer rekening houden met de te verwachten
loop vanaf de kampeervelden, de gasten die naar alle waarschijnlijkheid gebruik zullen
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maken van de voorziening en de mogelijkheid om de voorziening eenvoudig te
kunnen onderhouden. Zorg dat dergelijke voorzieningen niet in het zicht liggen van
kampeervelden. Bij grotere terreinen kun je beter enkele kleine voorzieningen maken
zodat de loopafstand voor gasten van de tent naar de voorziening beperkt is. In richtlijnen
voor kampeerterreinen die in de jaren '80 door de toenmalige Kampeerraad zijn
uitgegeven, staat een afstand van 150 m.
Amfitheater
Op de grotere kampeerterreinen is het aan te raden een grote kampvuurkuil te realiseren.
Hier kun je tijdens het zomerseizoen gezamenlijke activiteiten organiseren.
Informatiepunt – receptie
Op een centrale en goed in het oog springende plaats moet op een terrein een
informatiebord aanwezig zijn. Op dit bord horen in ieder geval de volgende zaken te
hangen:
• terreinkaart;
• kampeerregels;
• richtlijnen bij calamiteiten;
• noodnummers van arts, tandarts en
eerste hulp.
Daarnaast kun je er natuurlijk nog allerlei
andere informatie ophangen, zoals het
programma, een overzicht van aanwezige
groepen, toeristische informatie uit de buurt,
een smoelenboek van aanwezige stafleden,
het weerbericht of de kortste route naar het
zwembad.
Is er ruimte voor een receptie dan kan het bord daar in de buurt hangen.
Overig meubilair
Naast de bovengenoemde voorzieningen kunnen er nog veel andere zaken
aanwezig zijn. Je kunt het terrein aankleden met een grote vlaggenmast op een
centrale plaats. Hierin kan dan de vlag van het terrein, de Scouting
Labelterreinen en/of Scouting Nederland hangen.
Om het terrein verder een Scoutinguitstraling te geven, kun je het bijvoorbeeld
met totems en poorten aankleden. Bij het kappen van bomen kun je hiermee al
rekening houden. Kap je een boom langs een pad, dan zaag je deze in plaats
van tot op het maaiveld, op 3 meter hoogte af. De overblijvende stomp kun je
dan later in een totem veranderen.
Op bijzondere punten kun je van ruw hout banken maken, zodat kampeerders
daar kunnen samenkomen. Hiervoor gebruik je natuurlijk hout van het eigen terrein.
Ondersteuningsvoorzieningen
Stafruimte
Als op een kampeerterrein kampeerstaf aanwezig is, moet je bepalen of er voorzieningen
moeten zijn om hen in onder te brengen. In sommige gevallen volstaat een tent. Zijn de
stafleden regelmatig en voor langere tijd aanwezig, dan kan het nodig zijn om een meer
permanente voorziening te plaatsen. Hierbij kun je denken aan een kleine blokhut of
trekkershut. Op deze manier heeft de staf tijdens een verblijf wat meer privacy. Laat de
gasten wel weten waar de staf zich bevindt, zodat deze in geval van calamiteiten te
vinden is.
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Materiaalopslag
Op veel terreinen is materiaal aanwezig voor beheer en onderhoud. Het kan hierbij gaan
om materiaal dat de gasten kunnen lenen, zoals stooktonnen, pionierhout, spelmateriaal
en tonnen voor het bouwen van vlotten. Daarnaast is vaak materiaal aanwezig voor het
beheer, zoals gereedschap, verf of reserveonderdelen. Kies voor de locatie van
materiaalopslag een plek die niet in de loop van de gasten ligt. Het is wel handig als je de
materiaalopslag met motorvoertuigen kunt bereiken. Is verf of olie aanwezig, dan moet de
opslag voldoen aan de geldende regelgeving. De grootte van de opslagruimte is sterk
afhankelijk van de aard van het terrein en de hoeveelheid materiaal. Voorkom dat de
ruimte te groot is, dit nodigt uit om veel materiaal te verzamelen, maar zorg er wel voor
dat alles overzichtelijk opgeruimd kan worden.
Zorg ervoor dat de opslagruimte goed uit het zicht is of er steeds netjes eruit ziet. Het
geeft de gasten een eerste indruk van het terrein en… goed voorbeeld doet goed volgen.
Als de opslag er - overigens net als de rest van het terrein - netjes uitziet, zal het langer
netjes blijven en zullen de kampeerders in het algemeen het voorbeeld volgen.
Afvalinzameling
Op infoblad 3.5 lees je meer over de afvalverwerking. Voor de inzameling moet een
logische plek op het kampeerterrein aangewezen worden. Hierbij moet je rekening
houden met de bereikbaarheid vanuit de kampeervelden, de mogelijkheid om afval te
scheiden (dus meer containers te plaatsen), de bereikbaarheid met zwaar transport vanaf
de openbare weg om de containers op te halen en de afstand tot kampeervelden in
verband met (stank-)overlast.
Pionierhout
In de richtlijnen voor Scouting Labelterreinen staat dat de
terreinen de mogelijkheid bieden voor het spelen van het
Scoutingspel. Een onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld het
verstrekken van pionierhout zijn. Groepen hoeven dan geen
hout van thuis mee te nemen, wat groot transport naar het
terrein kan beperken. Kies voor een centrale opslagplaats voor
het pionierhout, bij voorkeur voorzien van een overkapping.
Hou bij het maken hiervan rekening met de bouwvoorschriften
van de gemeente (infoblad 3.10). Geef de gebruikers aan dat
ze het hout weer op de juiste plaats moeten terugbrengen en
sorteer het bij voorkeur op lengte.
Voorzieningen aan het water
Is je terrein gelegen aan het water, dan zijn er nog een aantal extra zaken waar je bij de
inrichting rekening mee kunt houden.
Oeverbeschoeiing
Om te voorkomen dat de oever afkalft is het belangrijk over een goede oeverbeschoeiing
te beschikken. Vooral op terrein in het veenweide gebied is anders de kans groot dat je
terrein steeds kleiner wordt. Op plaatsen waar lelievletten aanmeren of op de kant
getrokken worden, of waar veel mensen te water gaan, is het belangrijk over een
degelijke beschoeiing te beschikken. Voor de aanleg van een schotbeschoeiing kan
contact gezocht worden met aannemersbedrijven in de weg en waterbouw.
Op plaatsen die niet bedoeld zijn om te water te gaan, kan bijvoorbeeld gekozen worden
voor een beschoeiing van riet of van wilgentenen. Ook kan hier in veel gevallen een
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natuurlijke oever gehandhaafd blijven. In sommige gebieden worden door het
waterschap eisen gesteld aan voorzieningen. Informatie kan bij het waterschap
opgevraagd worden.
Aanlegsteigers
Op terreinen aan het water, die door waterscouts gebruikt kunnen worden, is het
belangrijk over aanlegsteigers te beschikken. Kies voor een degelijke steiger, van
materiaal dat lang meegaat. Ook hiervoor kan contact gezocht worden met een
aannemer. In sommige gevallen is het nodig om een vergunning voor de aanleg van een
steiger aan te vragen. Bij het waterschap is hierover meer informatie te krijgen.

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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