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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 en leerzame
speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren De Sint Jorisgroep 5 te Scheveningen is
aangesloten bij Scouting Nederland. De Sint Jorisgroep 5 heeft momenteel meer dan 85 jeugdleden 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 Scheveningen 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!

Functieprofiel
Je bent leid(st)er van een groep van 10 tot 15 bevers in de leeftijd van 4-7 jaar en
organiseert samen met je teamleden 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 binnen Scouting vindt plaats in teams
van 2 à 4 personen. Tijdens de opkomsten zorgt de leiding voor een
prettige sfeer en zorgt voor de uitvoering van de activiteiten.
Om voor de kinderen een zo stabiel mogelijk leidingteam te creëren zoeken
wij voor deze vacature met voorkeur personen die iedere zaterdag ochtend
aanwezig kan zijn tussen 09.30u en 12.30u. Indien je echter wel wilt helpen,
maar niet op wekelijkse basis, ben je natuurlijk ook van
harte welkom.
Wat doet een leid(st)er?
• Maakt, bereidt voor en evalueert – met de overige teamleden –
wekelijkse programma’s voor de groep kinderen
• Voert deze programma’s samen met de teamleden uit
• Maakt, bereidt voor en neemt deel – met overige
teamleden – aan het jaarlijkse zomerkamp (weekend)

Wat doet een leid(st)er nog meer?
• Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
• Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere 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 of (inter-)nationale
activiteiten

Belangrijk:
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van
Scouting Nederland
• Je bent minimaal 17 jaar of ouder en hebt affiniteit met jeugd.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze
overleggen
• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder
te leren
• Je hoeft geen scoutingervaring te hebben

Inschatting tijdsbelasting:
• Circa 3 à 4 uur per week (inclusief de overleggen en voorbereidingen van de opkomst)
• Opkomsten vinden plaats op zaterdag ochtend van 10.00u - 12.30u
• Het jaarlijkse zomerkamp (een weekend)
• Eens in de twee maanden een vergadering met alle vrijwilligers, wisselend op dinsdag- of
donderdagavond
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
• Leuke gratis producten of activiteiten uit de vrijwilligers webwinkel
die je jaarlijks mag uitzoeken.
Een leuke, gezellige en uitdagende functie als leidinggevende
binnen onze vereniging. Je wordt door de groep begeleid in het
uitvoeren van je functie en kunt daarbij gebruik maken van onze
opleidingsmogelijkheden genaamd Scouting Academy. Maar
bovenal bieden we je een gezellige tijdsbesteding waarbij je
ervaring kunt opdoen en delen. Tevens maak je ook veel
nieuwe contacten.

Aanname procedure:
• Kennismaking met groepsbegeleider/bestuur, teamleider en andere leiding
• Een kennismakingsperiode van 3 maanden om te ontdekken of de functie bij je past
• Inschrijving als lid bij zowel de vereniging als Scouting Nederland
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
• Formele aanstelling door de groepsraad (alg. ledenvergadering)
Meerwaarde van scouting
Scouting is meer dan fikkie stoken en knopen leggen! De voldoening die je krijgt als je elke week
met kinderen een programma in elkaar zet en uitvoert met als doel op elk gezicht een glimlach te
toveren.
Uit recente landelijke onderzoeken is gebleken dat scouting een hoge maatschappelijke
meerwaarde levert en zorgt voor een stevige basis voor verdere ontwikkelingen voor kind en
volwassenen.
Informatie en/of aanmelden
Ben je geïnteresseerd? Lijkt dit je misschien wat en wil je meer weten? Neem dan contact met ons
op: e-mail naar: bestuur@sintjorisgroep5.nl
Vermeld in de mail je naam en de functie waarin je interesse hebt en we nemen direct contact met
op. We hanteren een kennismakingsperiode van 3 maanden zodat je in alle rust onze vereniging
kunt ervaren en kunt beslissen of deze functie bij jou past!
Als je bellen gemakkelijker vindt kan dat uiteraard ook. Bel dan even met 06-14432754 en we staan
je direct te woord! Je kan het beste ‘s avonds bellen. Bij geen gehoor, bellen we je terug!
Kijk ook op onze website: www.sintjorisgroep5.nl
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