
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leiding geven bij een leeftijdsgroep die je aanspreekt, meewerken om een groot kamp te 

organiseren of gewoon een klusje doen op het moment dat het je uitkomt. Zelfs als je je maar een 

uurtje per maand kunt inzetten, ben je voor Scouting al een supervrijwilliger! 

 
Bij Scouting kun je je op eindeloos veel manieren inzetten als vrijwilliger. De meeste Scoutingvrijwilligers ken 

je waarschijnlijk als leidinggevenden van een groep kinderen of jongeren. Maar wist je dat je je ook met 

andere kwaliteiten enorm goed kunt inzetten? Wat dacht je van het helpen bij het bouwen van een website, 

een klus in het bestuur van een Scoutinggroep of het organiseren van bijzondere activiteiten? Er is altijd wat 

te doen. 

Help ons mee! 

 
 
  

Een avontuurlijke 

vrijwilligersklus 

Voor iedereen! 
Iedereen kan lid worden van Scouting: jong of oud, 
man of vrouw.  
 
Je wordt vrijwilliger bij een Scoutinggroep in de 
buurt. Die groep is aangesloten bij Scouting 
Nederland, de grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van Nederland. Je ontvangt 
het Scouting Magazine, je kunt kamperen op échte 
Scouting- kampeerterreinen in binnen- en buiten- 
land en de vereniging organiseert allerlei 
activiteiten. Ook zorgen we ervoor dat je goed 
verzekerd bent in je tijd als vrijwilliger en is er een 
schat aan informatie te vinden op internet en in een 
speciale ScoutingApp om jouw tijd bij Scouting zo 
leuk en makkelijk mogelijk te maken! 
 

 Wat kan ik doen? 
Met maar een paar uur vrije tijd ben je al een 
geweldige vrijwilliger.  
 
Er zijn verschillende vrijwilligersklussen en 
daarvan is er altijd wel eentje die aansluit bij jouw 
kwaliteiten of juist bij datgene wat jij nog wilt leren. 
Neem contact op met een Scoutinggroep bij jou in 
de buurt voor meer informatie en om samen te 
kijken wat je kunt betekenen! 

 

Ontwikkeling 

Bij Scouting draait het om uitdaging en plezier! 
 
De activiteiten die we doen zijn niet alleen leuk, ze 
dragen ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling 
van kinderen en jongeren. 
 
Ook als vrijwilliger bij Scouting draait het om 
plezier en uitdaging, want met die gave 
vrijwilligersklus ontwikkel jij jezelf. Daar heb je niet 
alleen wat aan bij Scouting, maar ook in je 
(toekomstige) werk of opleiding. 
 



 

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

 

Vacatures Waterscouting Venlo 
 
 

 
 Jeugdleider Welpen [Leeftijd jeugd: 8-12 jaar] 

 Jeugdleider Verkenners [Leeftijd jeugd: 12-15 jaar] 

 Jeugdleider Wilde Vaart [Leeftijd jeugd: 16-17 jaar] 

 Technische dienst 

 Terreinbeheerder 

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

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

 
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 Verkenners  
(Leeftijd jeugd: 12-15 jaar) 

 
Wat is de achtergrond van deze groep? 
De verkenners zijn jongens en meiden van 12 t/m 15 jaar. De groep bestaat uit 30 kids die samenwerken in 
groepjes van +/- 6 personen. Bijna alle programma’s draaien op hun eigen boot: in de zomer varen en in de 
winter onderhouden van de boot. Ze leren spelenderwijs zelfstandig roeien en zeilen in een boot voor 
maximaal 8 personen. De meeste kinderen komen bij deze groep vanuit de welpen (8-12 jaar) en weten dus 
al wat het is om waterscout te zijn! 
 
Functieprofiel 
Je bent leid(st)er van een groep meisjes in de leeftijd 12 t/m 15 jaar, en organiseert hiervoor wekelijks 
Scoutingactiviteiten samen met je medeleiding. Je bent enthousiast, houdt van aanpakken, bent niet bang 
voor water, komt afspraken na en kunt goed met de (beginnende) pubers omgaan. 
 
Van een leider/leidster verwachten we: 

 Aanwezigheid tijdens de opkomst van 14:00 t/m 18:00 uur en de daarbij behorende voorbereiding 
en evaluatie. Je bent dus van 13:00 t/m 18:30 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. 

 Neemt deel met het team en de jeugdleden aan regionale activiteiten in Limburg. 
 
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 1 uur per week aan voorbereidingen & de zaterdagmiddag. 

 2 weekendkampen (één met focus op zeilen) en het jaarlijkse zomerkamp (8 nachten). Voor de 
kampen wisselt de voorbereiding van 3 uur voor een weekend- tot 15 uur voor een zomerkamp. 

 
Wij bieden: 

 Een leuke groep met gezellige kinderen 

 Een enthousiast leidingteam met flink wat vaarervaring 

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

 
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 Wilde Vaart  
(Leeftijd jeugd: 16-17 jaar) 

 
Wat is de achtergrond van deze groep? 
Je bent begeleid(st)er van een enthousiaste groep jongens en meiden in de leeftijd 15 tot 18 jaar. De groep 
bestaat uit 8 kids die al wat jaren bij de waterscouting zitten. Ze gaan er zelf op uit en organiseren hun eigen 
programma. Jij bent er voor nodig om alles goed te coördineren bij deze groep, ze weten al hoe ze moeten 
varen. Ze hebben twee boten: een standaard roei- en zeilboot en een kajuitzeiljacht waarmee ze weekendjes 
weg mogen.  
 
Functieprofiel 
Je bent een echte coördinator en hebt een goed overzicht over wat er in de groep gebeurt en wat er moet 
gebeuren. Je bent enthousiast, geeft de jeugd een steuntje in de rug wanneer nodig en kunt goed opschieten 
met de groep. Tot slot ben je niet bang voor water en komt afspraken na. 
 
Van een leider/leidster verwachten we: 

 Aanwezigheid tijdens de opkomst van 14:00 t/m 18:00 uur en de daarbij behorende voorbereiding 
en evaluatie. Je bent dus van 13:30 t/m 18:15 uur beschikbaar. 

 Coördineert en motiveert de jeugd om hun eigen kamp te organiseren waar je soms ook zelf aan 
deelneemt.  

 Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van 
training op het gebied van leiding geven. 

 Neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers. 

 Neemt deel met het team en de jeugdleden aan regionale activiteiten in Limburg. 
 
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: 

 Afwisselend van ½ uur tot 2 uur per week aan voorbereidingen & de zaterdagmiddag. 

 Het jaarlijkse zomerkamp (8 nachten). De voorbereidingstijd hiervoor is afhankelijk van de inzet van 
de jeugd, waarschijnlijk ben je er tussen de 5 en 15 uur aan kwijt. 

 
Wij bieden: 

 Een leuke groep met gezellige jeugd en andere leiding 

 Het opdoen van veel nieuwe contacten 

 De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen op social vlak en op het gebied van vaarkennis. 

 Een toffe functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan jongeren. 
 

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

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

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

 
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! 
 

Vice – Voorzitter 
[Laat je uitdagen] 

 
Functieprofiel 
Als vice-voorzitter ondersteun je de voorzitter van onze prachtige vereniging wanneer het nodig is in de 
dagelijkse gang van zaken. Wil je weten wat dit allemaal kan betekenen? Neem dan contact op met onze 
voorzitter. 
 
In deze functie verwachten we: 

 Goed in communicatie 

 Verantwoordelijkheidsgevoel 

 Kunt goed coördineren en je hebt overzicht 

 Je bent een echte teamplayer 
 
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: 

 4 uur per maand 
 
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. 
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