Gezocht Beverleiding M/V (vrijwillig)
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. Scouting de Argonauten is
aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting de Argonauten heeft 75 leden en wil verder groeien en
ontwikkelen.
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je
de mogelijkheid krijgt om in Rotterdam en Lansingerland 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!
Een energieke Beverleid(st)er M/V (vrijwillig)
Functieprofiel
De bevers (5-7jaar) van de waterscouts de Argonauten komen iedere zaterdagochtend samen om
avonturen te beleven. We hebben ons clubhuis in de BSO van de Koeienwei. Wanneer de opkomst
daar is beginnen we met koffie voor de ouders en de kinderen kunnen of knutselen of samen spelen
met de tafelvoetbaltafel, lego, knex etc. Voor iedere opkomst hebben we een doordacht programma
met minimaal 5 activiteiten. Daarin zoeken we (binnen een thema) naar knutselwerkjes, zelf iets
koken, een sportieve uitdaging, ontdekken. Je verzorgt samen met een ervaren leiding team een
leuke zaterdagochtend voor de jeugdleden.
Wat doet een Beverleid(st)er?
Maakt, bereidt voor en evalueert – met de overige teamleden - wekelijkse programma’s voor
de groep kinderen
Voert deze programma’s uit
Maakt, bereidt voor en neemt deel – met de overige teamleden – aan weekendkamp(en)
Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
Wij vragen:
Je bent 17 jaar of ouder
Je bent bereid om je zaterdagochtend in te spannen voor de opkomst
Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen (kosten
worden vergoed)
Wij bieden:
Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt
bieden aan kinderen en jongeren
Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
Het opdoen van veel nieuwe contacten
De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

Bijzonderheden:
Scouting groep de "Argonauten" is aangesloten bij scouting Nederland. Alle vrijwilligers zijn
via scouting Nederland verzekerd
Heeft u vragen of wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met:
Jurian Hensen.
Mob: 06-13205291
Mail: Jurian@argo8.nl
Website: www.argo8.nl

