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 Johannes Post Groep uit
Assen is aangesloten bij Scouting Nederland. De Johannes Post Groep heeft
momenteel ruim 60 jeugdleden in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar).

BEVERLEIDING GEZOCHT
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je
de mogelijkheid krijgt om in Assen 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. Het team van de beverleiding bestaat uit vier 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 zaterdagmiddag aanwezig kan zijn tussen 13.00 tot 17.00u. 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 wekelijkse programma’s voor de groep bevers.
 Voert deze programma’s samen met de teamleden uit
 Maakt, bereidt voor en neemt deel aan de jaarlijkse kampen.
 Begeleidt bevers 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 groeps- en regionale activiteiten
Wat bieden wij onze leiding?
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 en sluit je nieuwe vriendschappen.

Aanvullende informatie:
• Voor aanvaarding van deze leuke functie is een verklaring van goed gedrag nodig, deze wordt
door ons digitaal aangevraagd bij de gemeente. Hier zijn voor jou geen kosten aan
verbonden.
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
• Je bent 17 jaar of ouder en hebt affiniteit met jeugd
• Leiding zijn is vrijwilligerswerk, er staat dan ook geen financiële vergoeding tegenover.
• De Johannes Post Groep betaald jouw contributie voor Scouting Nederland

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hester van Heukelum.
T. (0592)865564
E. secretaris@johannespostgroep.nl
Je mag ook altijd een keer vrijblijvend een kijkje komen nemen tijdens de opkomsten op
zaterdagmiddag bij ons clubgebouw aan de Houtlaan 107 te Assen.

