Onze vereniging, Waterscouting Venlo: Belletable - Stella Maris is door het groeiend aantal jeugdleden
opzoek naar enthousiaste leiding. Als onderdeel van ScoutingNL, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie
van Nederland is er altijd voldoende ondersteuning en inspiratie voor programma’s. Scouting zorgt voor een
leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame
speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren.
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 jeugd? Vind je het leuk om, samen met
anderen, iets op te bouwen en ben je op zaterdagmiddag beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Een enthousiaste leider M/V Welpen
(Leeftijd jeugd: 8-12 jaar)
Wat is de achtergrond van deze groep?
De welpen zijn jongens en meiden van 8 t/m 12 jaar. Ze hebben een divers programma op het water maar
ook op het land. Bij de welpen leren de kinderen spelenderwijs te varen. Hiervoor gebruiken ze kano’s en
optimisten. Deze laatste zijn kleine zeilbootjes voor maximaal 2 kinderen. Naast varen doen ze ook
activiteiten in het bos en op het speelveld. Ravotten en ranja drinken horen er natuurlijk ook bij!
Functieprofiel
Je bent leid(st)er van een groep jongens en meisjes in de leeftijd 8 t/m 12 jaar, en organiseert hiervoor
wekelijks Scoutingactiviteiten samen met je medeleiding. Je bent enthousiast, creatief in ideeën voor leuke
programma’s, neemt verantwoording, bent betrokken en kunt goed met de leeftijdsgroep omgaan.
Van een leider/leidster verwachten we:
 Aanwezigheid tijdens de opkomst van 14:00 t/m 17:00 uur en de daarbij behorende voorbereiding
en evaluatie. Je bent dus van 13:30 t/m 17:30 uur beschikbaar.
 Maakt, bereidt voor en neemt deel – met de overige teamleden – aan kampen
 Kunt plezier maken met de kinderen
 Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het te leren varen
(bijv. roeien, zeilen of motorboot varen).
 Neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers.
Belangrijk:
 Je bent bereid een gratis Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) aan te vragen.
 Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
 Je kunt zwemmen
Inschatting tijdsbelasting:
 Circa ½ uur per week aan voorbereidingen & de zaterdagmiddag.
 2 korte weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp (4 nachten). Voor de kampen wisselt de
voorbereiding, variërend van 3 uur voor een weekendkamp tot 15 uur voor een zomerkamp.
Wij bieden:
 Een leuke groep met enthousiaste dankbare kinderen
 Een enthousiast leidingteam, gezellige sfeer in de groep.
 Het opdoen van veel nieuwe contacten
 De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen op social vlak en op het gebied van vaarkennis.

Interesse gewekt? waterscoutingvenlo@scoutnet.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Waterscouting Venlo: waterscoutingvenlo@scoutnet.nl
Sfeerimpressie nodig om je te overtuigen? waterscoutingvenlo.nl & facebook.com/waterscoutingvenlo

