
 
 

Reglement voor gebruik terrein en faciliteiten  
scouting Martin Gasman Groep Kampen 

 
0. Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Met de beheerder maak je afspraken over de aankomsttijd, het opleveren en de 
schoonmaakwerkzaamheden; 

2. In de gebouwen is roken niet toegestaan. Rook je buiten, ruim dan zelf je peuken op in de peukenbak; 
3. Het gebruik van spijkers, nietjes en tape is niet toegestaan. Er is een prikbord aanwezig bij de ingang van 

het gebouw; 
4. De nooduitgangen moeten altijd vrijgehouden worden van obstakels en mogen alleen geopend worden bij 

noodgevallen; 
5. Stichting Scouting Martin Gasmangroep  is niet aansprakelijk voor vermissingen van, of schade aan uw 

goederen, die tijdens het verblijf in het clubgebouw of op het terrein aanwezig zijn. 

 
1. Het is zonder voorafgaande toestemming verboden 

1. Op het terrein te graven i.v.m. drainageleidingen; 
2. Op de gebouwen of de omheining te klimmen; 
3. De schepen of steigers te betreden (met uitzondering van de zwemsteiger voor gastgebruik en met 

uitzondering van eventueel mee in gebruik gegeven steigers, indien dit schriftelijk is overeengekomen in 
de gebruiksovereenkomst). 

 

2. Het is altijd verboden 
1. Te springen of hard te lopen op steigers en schepen vanwege het grote gevaar voor vallen met risico op 

letsel; 
2. Beplanting of bomen te beschadigen; 
3. Meubilair vanuit het hoofdgebouw naar buiten te plaatsen, buitenmeubilair is aanwezig in het Wachtschip; 
4. Oppervlaktewater te verontreinigen of anderszins schade aan het milieu toe te brengen. Schade en 

eventueel door het bevoegd gezag opgelegde sancties worden ten alle tijden verhaald op de gebruiker; 
5. Het toiletgebouw en andere voorzieningen anders te gebruiken dan waarvoor bestemd; 
6. De (nacht)rust voor de omgeving te verstoren; 
7. De aangrenzende terreinen te betreden zonder toestemming van de betreffende eigenaar; 
8. Direct van de steiger in het water te springen i.v.m. de geringe waterdiepte; 
9. Vuurwerk op of rond het terrein af te steken. 

 

3. Kampvuur 
1. Van het voornemen om een kampvuur te houden dient de brandweer in kennis te worden gesteld door de 

beheerder. De beheerder dient een aanvraag daarvoor minimaal 2 dagen van tevoren in bezit te hebben; 
2. Kampvuur mag alleen op de daarvoor bestemde kampvuurplaats worden gestookt; 
3. Alleen onbeschilderd en onbehandeld hout mag worden verbrand; 
4. Door de huurder dient zelf voor het benodigde brandhout worden gezorgd; 
5. Er mogen geen brandbare vloeistoffen (zoals bijvoorbeeld benzine of spiritus) worden gebruikt, tenzij in 

zeer geringe hoeveelheden om het vuur aan te steken; 
6. Tijdens het kampvuur dient er een kampvuurwacht te zijn, die beschikt over voldoende bluswater (emmers 

klaarzetten) of voldoende brandblusapparatuur; 
7. Na het kampvuur dient het vuur volledig gedoofd te worden.  

 

4. Afmeren van boten 
1. Boten mogen alleen aan de daarvoor bestemde steiger worden afgemeerd. 
2. Wachtschepen en andere boten langer dan 15 meter mogen slechts afgemeerd worden indien dit vooraf 

overeengekomen is en op een vooraf afgesproken plaats; 
3. Kano’s en surfplanken kunnen te water worden gelaten vanaf het hellinggat. 

Groepsgebouw "De Dukdalf" Seveningseweg 3 a/b 
Kampen 038-3325011 

 We hebben een goede verstandhouding met de buren en willen dat graag zo houden. Daarom na 
22.00 uur geen lawaai of overlast veroorzaken (denk aan radio's, nachtspelen, wegrijden met 
auto’s en brommers, e.d.)  

 Van 22.00 uur tot 07.00 uur is de nachtrustperiode en dient het stil te zijn op en rond het terrein; 
 Overdag geldt: houd rekening met de omgeving zoals de jachthaven en de camping vooral met 

geluid. 

 Aanwijzingen van de beheerder moeten ten alle tijden worden opgevolgd; 
 



 
 

5. Auto’s en fietsen op het terrein 
1. De maximum snelheid op de verharde wegen op het terrein is stapvoets; 
2. Auto’s en fietsen mogen niet op onverharde gedeelten komen, tenzij voor laden/lossen en indien het 

terrein niet zodanig drassig is dat er schade aan het gras kan ontstaan; 
3. Parkeren is slechts toegestaan op het parkeerterrein aan de voorzijde bij het gebouw; 
4. Fietsen worden gestald in de fietsenklemmen nabij het hekwerk op de verharde weg aan de voorzijde van 

het gebouw,  
 

6. Hygiëne en afval 
1. Het terrein dient dagelijks te worden schoongehouden; 
2. Het toiletgebouw dient dagelijks te worden gereinigd. Indien er meerdere groepen tegelijkertijd aanwezig 

zijn op het terrein, worden er onderlinge afspraken gemaakt over het dagelijks schoonhouden van het 
toiletgebouw; 

3. Huishoudelijk afval dient te worden gedeponeerd in de hiervoor op het terrein aanwezige container. 
4. Indien de container vol is (dat is het geval zodra de deksel niet geheel meer sluit), dan dient de beheerder 

te worden gebeld met het verzoek de container te laten legen. Intussen mag er geen afval meer in of 
bij/naast de container worden gedeponeerd en dient het resterende afval door de gebruiker zelf te worden 
meegenomen bij vertrek van het kampterrein; 

5. Er mag in geen geval GFT of ander afval worden begraven op het terrein; 
6. Aan het einde van het verblijf wordt het terrein door de gebruiker nagelopen en ontdaan van zwerfvuil en 

wordt het toiletgebouw schoon en op slot achtergelaten; 
7. Het graven of gebruiken van hudo’s is niet toegestaan. 

 

7. Elektra en water 
1. De stopcontacten in en bij het toiletgebouw mogen slechts voor lichte elektrische apparatuur worden 

gebruikt. 
2. Indien een groep elektriciteit bij de tenten wil, dan dient dit vooraf overeengekomen te zijn, en wordt 

gebruikgemaakt van de voorziening die hiervoor op het terrein aanwezig is; 
3. Schade aan het elektriciteitsnet (zoals doorgeslagen zekeringen), veroorzaakt door het aansluiten van 

apparatuur met een te hoog vermogen, dient door de gebruiker voor het einde van het verblijf te worden 
hersteld; 

4. De serviceruimte van het toiletgebouw en de zekeringenkast in de gebouwen dienen te allen tijde 
afgesloten te zijn. 
 

8. Afsluiten 
1. Bij het (tijdelijk) verlaten van het terrein dient het gebouw en de poort afgesloten te worden zodat 

onbevoegden hier geen toegang toe hebben; 
2. De toegangspoort dient bij aanwezigheid op het terrein dicht maar niet op slot te zijn;  
3. Ben je niet in het gebouw aanwezig, sluit dit dan af. Doe de lichten uit. 

 


