Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen
Infoblad 5.2
TERREINBESTUUR
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
- Taken van het terreinbestuur
- Aanstellingen
- Modelorganisatie
- Regionale inbedding
- Lidmaatschap Scouting Nederland
Het is belangrijk dat een terreinbestuur goed op de hoogte blijft van de dagelijkse gang
van zaken op een terrein. Het bestuur is verantwoordelijk voor het langetermijnbeleid van
het kampeerterrein, terwijl het beheerteam zich meer bezighoudt met de dagelijkse gang
van zaken. Als bestuurder is het belangrijk ingangen in lokale politiek te hebben. De taken
van een terreinbestuur zijn wezenlijk anders dan die van een beheerteam, Vandaar dat er
organisatorisch nadrukkelijk een onderscheid is tussen terreinbestuur en terreinbeheer.
Taken van het terreinbestuur
• Opstellen van beleidsplan voor het kampeerterrein n.a.v. het beleid van Scouting
Nederland voor de kampeerterreinen en de specifieke omstandigheden van het
betreffende terrein;
• Behartigen van belangen van het kampeerterrein op ambtelijk niveau in de
desbetreffende gemeente(n);
• Onderhouden van contacten met het regiobestuur;
• Opstellen van jaarplanning, begroting, afrekening, investeringsplan en
meerjarenplannen;
• Aansturen van het beheerteam: aansturing van de beheerder en het benoemen van
de leden van het beheerteam;
• Rentmeesterschap;
Modelorganisatie
In het onderstaande organogram staat de modelorganisatie voor het terreinbestuur. De
grootte van het kampeerterrein, de openstelling en het aantal overnachtingen zijn
bepalend voor de grootte van de organisatie die nodig is om het terrein goed te besturen
en te beheren. Om de koppeling tussen de dagelijkse gang van zaken en het
langetermijnbeleid te waarborgen kan de beheerder lid zijn van het terreinbestuur. Is de
beheerder geen lid, dan is het wel verstandig de beheerder deel te laten nemen aan de
bestuursvergaderingen. Je kunt ervoor kiezen om een aantal kleinere terreinen onder één
bestuur te laten vallen of te laten aansturen door een regiobestuur.
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Regionale inbedding
Door kampeerterreinen regionaal in te bedden op het bestuurlijke vlak kan
belangenbehartiging over en weer beter plaatsvinden. Een lid van het terreinbestuur is
dan tevens lid van het regiobestuur (infoblad 1.6).
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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