Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen
Infoblad 4.2
INFORMATIE
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
-

Medische informatie
Sportfaciliteiten
Transport
VVV-informatie
Diversen
Folderrek

Wil je een goede gastheer of -vrouw zijn en de scouts die je kampeerterrein bezoeken van
informatie kunnen voorzien, dan is het goed om informatie over de omgeving beschikbaar
te stellen. Om groepen de mogelijkheid te bieden zich goed te kunnen voorbereiden op
hun kamp is het handig de informatie via de website beschikbaar te stellen. Let erop dat
de informatie up-to-date blijft. Kijk ieder laagseizoen na of alle informatie nog klopt,
telefoonnummers niet gewijzigd zijn en je adressen moet toevoegen.
Geef voor iedere locatie aan wat het adres is, een telefoonnummer, website en eventueel
openingstijden.
Medische informatie
• Dokter
• Tandarts
• Apotheek
• Ziekenhuis/spoedeisende hulp
• Informatienummer waar buiten kantoortijden de dienstdoende arts te raadplegen is
Zorg dat deze informatie ook op een toegankelijke plaats op het terrein hangt,
bijvoorbeeld naast de openbare telefoon of op het publicatiebord.
Sportfaciliteiten
• Zwembad (adres, openingstijden)
• Overige zwemlocaties
• Fietsverhuur
• Kanoverhuur
• Overige buitensportmogelijkheden
Transport
• Dichtstbijzijnde stations, eventueel de vertrektijden van de treinen
• Busmaatschappij, dichtstbijzijnde bushalte
• Taxibedrijven
VVV-informatie
• VVV
• Marktdagen en tijden, braderieën
• Musea, dierentuin of pretpark
• Bioscoop
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Diversen
• Kerken en tijden van de diensten
• Winkels
Folderrek
Als extra service voor de gasten kun je een rek met folders van de belangrijkste
bezienswaardigheden uit de omgeving plaatsen. De folders kun je bij de verschillende
bezienswaardigheden aanvragen. Daarnaast kunnen de belangrijkste VVV-brochures
over de omgeving en grote steden in de buurt ter inzage aanwezig zijn. Hiermee kun je
(buitenlandse) groepen helpen die wat verder weg willen en ook de toeristische
bezienswaardigheden willen bezoeken.
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