Vacature: Energieke voorzitter m/v
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger? Op zoek naar een
nieuwe uitdaging als voorzitter, waarbij je de mogelijkheid krijgt om
betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Dan zijn wij

opzoek naar jou!
Scouting Jan Campert bestaat sinds 1946 en ontplooit (jeugd)activiteiten op het land en water. De vereniging heeft
180 leden welke in diverse speltakken wekelijks opkomst hebben op één van onze drie locaties in Maarssen,
Tienhoven of in het geval van de watertak op de Loosdrechtseplassen. Scouting Jan Campert bestaat uit een
geweldige groep vrijwilligers die zich iedere week weer inzet om leuke activiteiten voor de jeugdleden te
organiseren!

Wat doet de voorzitter?
De voorzitter is het boegbeeld van de groep. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten
stevig in de praktijk van de groep. Je bent verantwoordelijk voor de algemene aansturing van het bestuur en
vertegenwoordig je de groep naar externe partijen (bijvoorbeeld: gemeente en scoutingregio). Daarnaast leid je de
groepsraden (twee tot vier per jaar) en bestuursvergaderingen (maandelijks). Daarbij zorg je dat besluiten worden
genomen. Tevens zie je toe op de totstandkoming van een meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep.
Als voorzitter heb je oog voor alle kwaliteiten van de bestuursleden en inspireert en coacht om deze op de juiste
plek in te zetten voor de groep. De tijdsbesteding is gemiddeld 12 uur per maand.

Wie ben jij?
Je bent een enthousiasteling en motivator voor jong en oud en laagdrempelig toegankelijk. Daarbij stimuleer en
adviseer je andere bestuursleden en leiding. Je begrijpt wat er in de groep speelt bij (jeugd)leden en leiding en hebt
een visie op de toekomstbestendigheid van de groep. Als voorzitter ben je 21 jaar of ouder en onderschrijf je de
doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Je bent bereid om een Verklaring Omtrent
Gedrag te overleggen.

Wat bieden wij?
Naast activiteiten voor jeugdleden worden er ook activiteiten voor 21+ leden georganiseerd. Zo organiseren we
voor volwassen leden (de Plusscouts) bijvoorbeeld nachthikes, borrels en kaderweekenden. Je hebt binnen de groep
de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen middels trainingen en cursussen, maar ook door te leren van
(scouting)ervaring van anderen.

Meer weten, de functieomschrijving ontvangen of direct solliciteren?
Mail naar: secretariaat@jancampertgroep.nl
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