Scouting Sint Joris is een moderne en eigentijdse scoutinggroep waar iedere week ruim 180 kinderen
een plezierige tijd beleven. 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!

Vrijwilliger materiaalbeheer
Functieprofiel
Om het scoutingspel goed te kunnen spelen is goed materiaal belangrijk. Voor de materiaalcommissie
zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om bij te dragen aan het beheren en
onderhouden van het groepsmateriaal. De werkzaamheden bestaan uit de uitgifte en inname van
materiaal, het onderhouden van materiaal en op orde houden van de materiaalopslag.

Wat doet een vrijwilliger materiaalbeheer?







Zorgen voor uitgifte van materiaal aan leidinggevenden.
Zorgen voor inname van materiaal van leidinggevenden.
Controleren van het materiaal op schade en het zo nodig herstellen daarvan.
Onderhouden van materiaal.
Op orde houden van de materiaalopslag.
Adviseren van het bestuur over de aanschaf van materiaal.

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 2 uur per week.

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:
›
Martin de Waard
(coördinator)
06-53935808
martin@sint-joris.nl
›
Erwin de Bruin
(voorzitter)
06-28235232
erwin@sint-joris.nl

