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 in onze leuke vereniging betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van jeugd? Vind je
het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in Venlo? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Terreinbeheerder
[‘Sleutelbewaker’]
Functieprofiel
Als terreinbeheerder ben je verantwoordelijk voor de verhuur van ons terrein aan andere jeugdorganisaties,
voornamelijk in de zomer. Verder draag je zorg voor de algemene voorzieningen zoals de afvalcontainer die
eens in de twee weken geleegd wordt en de ontvangst wanneer iemand van de nutsvoorzieningen controles
moet uitvoeren.
Van een terreinbeheerder verwachten we:
 Goed in communicatie
 Draagt zorg en voelt verantwoordelijkheid voor het terrein
 Bent in de mogelijkheid om huurders op ons terrein te verwelkomen (meestal in de vakanties, enkele
keren per jaar)
Belangrijk:
 Je bent bereid een gratis Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) aan te vragen.
 Je bent bereid je voor deze functie in te zetten.
Inschatting tijdsbelasting:
 Enkele uren per maand met een piekje in de zomer i.v.m. verhuur
 Zelf in te delen uren
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

