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Bij Scouting The Buffalo’s Zandvoort werken wij met vrijwillige leiding. Een hoop enthousiaste,
jonge en gemotiveerde mensen die samen van Scouting een leuke vereniging maken en zich
100% inzetten voor de kinderen. Scouting The Buffalo’s telt bijna 60 leden, van jong tot oud.
Iedere zaterdag komen wij bij elkaar in het clubhuis aan de Thijsseweg in Zandvoort.
Momenteel groeit het aantal jeugdleden gestaag. Daarom zijn wij voor de leeftijdscategorie 8
t/m 15 jaar per direct en dringend op zoek naar (team)leiding. Ben jij op zoek naar een nieuwe
uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Zandvoort en omgeving 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!
Wat verwachten wij van jou?Bij Scouting leren we kinderen op een veilige en speelse manier
kennis maken met scoutingactiviteiten. Wij zoeken iemand die deel wil uitmaken van ons vaste
team. Dit betekent dat je je inzet voor de groep en de activiteiten die we doen, dat je ideeën
hebt en je creatieve input levert, dat je enthousiast bent en graag meedoet. Maar het
belangrijkste is dat je wilt omgaan en interactie wilt hebben met kinderen. Wij besteden veel
aandacht aan de doorlopende leerlijn, thema’s en activiteiten.
Als leiding/teamleider hou je je bezig met de volgende activiteiten:
- Begeleiden tijdens de opkomsten op zaterdagmiddag en op kampen
- Organiseren van opkomsten, bedenken van activiteiten
- Regelmatig evalueren en overleggen met het team
Belangrijk:
- Je bent op zaterdag beschikbaar (van 13:00 tot 18:00 uur)
- Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
- Je bent minimaal 18 jaar oud
- Je bent bereid een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen
- Je bent bereid een leidingkwalificatie te halen en eventueel andere kwalificaties zoals de
kampkwalificatie
Wat hebben wij te bieden?
- Vrijwilligerswerk in een mooie natuurlijke omgeving
- Wij zijn een gevarieerd en veelzijdig team waarin iedereen geaccepteerd wordt zoals hij/zij
is met ieder andere kwaliteiten
- 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 binnen de groep en de regio
- De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
Dus: ben jij 18+ en lijkt het je leuk om ons leidingteam te komen versterken? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Voor meer informatie of aanmelden kun je contact met ons opnemen via mail
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info@thebuffalos.nl of telefonisch via 06-30231975.
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