Stichting Scouting Ridderkerk ondersteunt de activiteiten van Scouting Sint Joris door het houden en
beheren van een scoutinggebouw. Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar
een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling
van kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen
buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bestuurslid
Functieprofiel
Als algemeen bestuurslid maak je onderdeel uit van het bestuur van stichting Scouting Ridderkerk. Je
zet je in voor het beheer en onderhoud van het scoutinggebouw en het omringende terrein. Je denkt
mee over de meerjarenplanning, het onderhoud, financiering en verhuur. Tevens onderhoud je actief
de contacten met het bestuur en vrijwilligers van vereniging Scouting Sint Joris.

Wat doet een bestuurslid?






Bijwonen van ongeveer 10 vergaderingen per jaar.
Meedenken over hoe we de gebouwen in topconditie houden en hoe we dat financieel regelen.
Fungeren als contactpersoon voor verhuur van het gebouw aan derden.
Onderhouden van contacten met het bestuur van vereniging Scouting Sint Joris.
De secretaris maakt deel uit van het stichtingsbestuur.

Belangrijk





Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
Je bent bereid een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen.
Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

Inschatting tijdsbelasting



Circa 8 uur per maand.
Er zijn 10 vergaderingen per jaar.

Wij bieden





Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden
aan kinderen en jongeren.
Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
Het opdoen van veel nieuwe contacten.
De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.

Interesse?
Geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
›
Frank Baart
(voorzitter)
06-21253624
frank@scoutingridderkerk.nl

