Wij zoeken welpenleiding!

Word jij onze nieuwe Bagheera?
Scouting Hannie Schaft groep in Almere stad zoekt meerdere enthousiaste leiding voor
de welpengroepen.





Vrijwilligerswerk
Met kinderen van 7 – 11 jaar
Ongeveer 4 uur per week
In een supergezellig team

Kom jij ons leidingteam versterken? Met ons team zetten we iedere zaterdag een spetterend
programma neer voor onze welpen, dit zijn jongens & meisjes tussen de 7 en 11 jaar. We
combineren sport & spel met uitdagende scoutingtechnieken als vuur stoken, kanoën en knopen
leggen. Ben jij ouder dan 18 jaar en zie jij het wel zitten om onze welpen te enthousiasmeren met
een creatief en uitdagend programma? Reageer dan nu!

Wat ga je doen?
Iedere week maak jij je met je leidingteam klaar om op zaterdag een opkomst neer te zetten die
twee uur duurt. Hier komen onder andere de volgende taken bij aan bod:
-

Samenwerken met een leuk en gezellig team
Organiseren van gevarieerde activiteiten
Begeleiden van kinderen bij het scouting spel
Proactief meedenken met de ontwikkeling van scouting
Vergaderingen bijwonen en meedenken met verschillende onderwerpen
Organiseren van kampen die een weekend of een week duren

De volgende speltakken zoeken nu leiding:
-

Waterwelpen (zaterdag van 11:00 tot 13:00)

Wat hebben wij jou te bieden?
-

Een gezellige sfeer
Leuke besteding van je tijd
Veilige plek om te leren
Mogelijkheid om je te ontwikkelen binnen Scouting
Academy
Gratis lidmaatschap bij Scouting Nederland
Korting op je lidmaatschap bij de Plusscout groepen
van Scouting Hannie Schaft

Wat verwachten we van jou?
-

Je bent creatief, flexibel en kan goed samenwerken
Je hebt affiniteit met kinderen
Je bent niet bang voor een uitdaging of om iets nieuws te leren
Je kan per week 3 tot 6 uur beschikbaar zijn en wil mee op weekend/zomerkamp
Je kan een geldige VOG overdragen

-

Scouting achtergrond is leuk maar niet noodzakelijk

Wat is Scouting Hannie Schaft?
Onze gezellige scoutinggroep is gevestigd in Almere Stad, in het Bos der Onverzettelijken, aan de
rand van de Verzetswijk. Voor scoutingbegrippen zijn wij een redelijk grote groep, met ongeveer 170
jeugdleden en 90 vrijwilligers. Dit hebben wij te danken aan het feit dat wij naast landscouting ook
waterscouting organiseren. De Hannie Schaft groep telt 13 speltakken, met leden van vijf tot en met
65 jaar. De scouts van onze groep zijn te herkennen aan hun geel met blauwe das.

Ben jij klaar voor dit avontuur?
Meld je dan nu aan door te mailen naar beleefavonturen@scoutinghannieschaft.nl. Laat hierbij
alsjeblieft ook je telefoonnummer achter. Mocht je niet de hele zaterdag beschikbaar zijn, geef dan in
je aanmelding duidelijk aan welk dagdeel je wel beschikbaar bent. We proberen zo snel mogelijk te
reageren op alle aanmeldingen.

