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!

Leidinggevende Bevers
Functieprofiel
Je bent leidinggevende bij een groep van ongeveer 20 jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot 7
jaar en organiseert hiervoor wekelijks scoutingactiviteiten. Dit zijn activiteiten die zich kenmerken door
samenspel en uitdaging met hierin een bijzondere plek voor buitenleven. Activiteiten binnen scouting
zijn veelzijdig en afwisselend. Leidinggeven vindt plaats in teams van 4 tot 6 personen.

Wat doet een leidinggevende?








Maakt, bereidt voor en evalueert wekelijkse programma’s voor de groep kinderen.
Voert deze programma’s in teamverband uit.
Maakt, bereidt voor en neemt deel aan weekendkamp(en) en het jaarlijkse zomerkamp.
Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling.
Zet zich in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, o.a. door het volgen van trainingen.
Neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers.
Neemt deel met het team en de jeugdleden aan regionale activiteiten.

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 3 à 4 uur per week (inclusief de overleggen en voorbereidingen).
Per jaar 2 weekendkampen en één zomerkamp.

Wij bieden





Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding biedt 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:
›
Jeroen de Jong
(teamleider)
06-41515203
jeroen@sint-joris.nl
›
Erwin de Bruin
(voorzitter)
06-28235232
erwin@sint-joris.nl

