Onze vereniging, Waterscouting Venlo: Belletable - Stella Maris is door het groeiend aantal jeugdleden
opzoek naar enthousiaste leiding. We zijn onderdeel van ScoutingNL, 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.
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!

Technische man/vrouw voor het onderhoud
[“Kabelgat”]
Wat is de achtergrond van deze groep?
De technische dient, het kabelgat, bestaat uit een groep van 8 mannen die al onze materialen in goede staat
houden en ervoor zorgen dat de kinderen een leuke en veilige opkomst kunnen hebben. In de winter
verzorgen ze de coördinatie van het winteronderhoud aan de boten en zorgen ze dat het juiste materiaal
aanwezig is. De rest van het seizoen zijn er andere klussen aan het gebouw en terrein die aangepakt worden.
Functieprofiel
Je hebt twee rechterhanden en bent niet vies om deze uit de mouwen te steken. Je bent een echte aanpakker
en kan goed samenwerken met andere klussers. Tot slot ben je niet bang voor water en komt afspraken na.
Van een kabelgast verwachten we:
 Regelmatige aanwezigheid tijdens de opkomst op zaterdag van 14:00 t/m 18:00 uur.
 Je kunt goed klussen
 Kunt met kinderen omgaan
 Interesse in boten/watersport, of vind het leuk deze te ontwikkelen.

Belangrijk:
 Je bent bereid een gratis Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) aan te vragen.
 Je bent bereid je voor deze functie in te zetten.
 Je kunt zwemmen.
 Ook vrouwen kunnen zich bij de technische dienst voegen.
Inschatting tijdsbelasting:
 Voorbereidingstijd is afwisselend van het seizoen, in de winter ½ uur in de zomer nauwelijks.
 Regelmatig op zaterdagmiddag aanwezig voor klussen
 Wanneer zaterdag niet mogelijk is, zelf in te delen tijden.
Wij bieden:
 Een leuke groep met gezellige andere vrijwilligers
 Het opdoen van veel nieuwe contacten
 De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen op social vlak en op het gebied van vaarkennis.
 Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan
jongeren.

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

