GEZOCHT: Leid(st)er M/V (vrijwillig)
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting
zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een
veilige, sociale en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren.
Scouting Nuth is aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting Nuth heeft 125 leden en is
van plan verder te groeien.
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging,
waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Nuth 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!

Een energieke leid(st)er M/V (vrijwillig)
(bever-welpen-scouts-explorers)
Functieprofiel
Als leid(st)er ben je medeverantwoordelijk voor een goede uitvoering van het Scouting spel en
een veilige (speel)omgeving voor de kinderen. Dit doe je samen met het stafteam waarbij de
teamleider een coördinerende rol heeft. Iedereen heeft andere kennis en kunde wat zorgt voor
veel diversiteit binnen het team. Je bent enthousiast, kan goed met kinderen omgaan en kan
goed samenwerken.
Wat doet een leid(st)er?
 Verzorgt (met het team) de wekelijkse speltak opkomsten.
 Stimuleren van ontwikkeling van de kinderen.
 Zorgt voor een gevarieerd spelaanbod in een veilige omgeving.
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 aan te vragen of kunt deze overleggen.
 Je bent bereid de leiding kwalificatie training te behalen.
 Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
Inschatting tijdsbelasting:
 Circa 4 uur per week, voorbereiding en opkomst.
 Daarnaast zijn er elk jaar een 3-tal weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp.
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

