Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen
Infoblad 5.1
BEHEERTEAM
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
- Het beheerteam
- Taakverdeling
- Plaats in de organisatie
- Functioneringsgesprekken
- De modelorganisatie
- Lidmaatschap Scouting Nederland
Het beheer van een Scoutingkampeerterrein brengt een groot aantal werkzaamheden met
zich mee. Deze taken zijn zo divers en, afhankelijk van de grootte van het terrein, zo
uitgebreid dat ze voor één persoon, op vrijwillige basis, niet uit te voeren zijn.
Het beheerteam
Om het terreinbeheer voor vrijwilligers aantrekkelijk te laten blijven en de werkzaamheden
overdraagbaar te houden, is het aan te raden voor het beheer een team samen te stellen.
Daarbij hebben de verschillende teamleden ieder hun eigen verantwoordelijkheid en
deskundigheid. Samen zorgen ze voor een stuk continuïteit.
Taakverdeling
De taken waarmee een beheerteam te maken krijgt, zijn globaal in de volgende
onderwerpen te verdelen:
• administratie & reserveringen
• financiën
• terreinbeheer
• materiaalbeheer
• programma
• gastheerschap
• promotie
Afhankelijk van de grootte van het terrein, de openstelling, het aantal overnachtingen en
de mogelijkheden van de vrijwilligers kun je taken samenvoegen en door een zelfde
persoon laten uitvoeren.
Het beheerteam van het Scoutingkampeerterrein verdeelt de taken. Een commissie of
netwerk van vrijwilligers (zoals de kampeerstaf) kan de teamleden ondersteunen en
helpen bij het uitvoeren van de taken. Een lid van het beheerteam stuurt in dit geval de
commissie of het netwerk aan. De organisatie kan per functie en per terrein verschillen.
Het is belangrijk dat de verschillende vrijwilligers weten wie het aanspreekpunt is en dat
een zekere vorm van overleg, afstemming en aansturing plaatsvindt.
Plaats in de organisatie
Een beheerteam staat onder voorzitterschap van de beheerder. De beheerder wordt
aangestuurd door en is verantwoording verschuldigd aan het terreinbestuur (infoblad 5.2).
De beheerder draagt de leden van het beheerteam ter benoeming voor aan het
terreinbestuur.
Functioneringsgesprekken
Van de verschillende functies in het beheerteam bestaan functieprofielen (infoblad 5.4).
Hiermee kun je de medewerkers duidelijk maken wat je van ze verwacht. Je kunt hiermee
de medewerker ook aanspreken op zijn of haar functioneren. Op deze manier maak je
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verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk. Het functioneren evalueer je
door jaarlijkse functioneringsgesprekken (infoblad 5.10). Hierbij is sprake van
tweerichtingsverkeer en niet van een eenzijdige ‘beoordeling’.
De modelorganisatie
Beheerteam Scoutingkampeerterrein:
Beheerder

Administratie &
reserveringen

Financiën

Gebouwen &
materiaalbeheer

Terreinbeheer

PR &
communicatie

Kampstaf

Programma

Lidmaatschap Scouting Nederland
Alle leden van het beheerteam worden bij Scouting Nederland ingeschreven. Als de
teamleden al lid zijn van Scouting Nederland, registreer je, onder het reeds bekende
lidnummer, alleen dat ze lid zijn van het team. Is een teamlid nog geen lid van Scouting
Nederland, dan schrijf je hem of haar in als lid. Alle leden van Scouting Nederland betalen
verenigingscontributie. Is iemand actief op meerdere niveaus binnen de vereniging,
bijvoorbeeld bij een groep en op landelijk niveau, dan betaalt het niveau dat het dichtst bij
de jeugdleden ligt de contributie.
Registratie vind plaats in het ledenadministratieprogramma Akela via internet.
Leden van Scouting Nederland ontvangen Scouts info, vallen onder de secundaire
verzekeringen van Scouting Nederland, kunnen kamperen op de Scouting Labelterreinen
en deelnemen aan ledenactiviteiten. Landelijk vrijwilligers ontvangen daarnaast de
nieuwsbrief Scouting Expresse.
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