Gezocht: bestuurslid (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 Hoograven heeft 65 leden en is van plan verder te groeien in leden maar vooral ook in
kwaliteit van onze activiteiten. Uitdaging en plezier staan daarbij voorop.
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je
de mogelijkheid krijgt om in Utrecht en de wijk Hoograven betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling
van kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere enthousiaste 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 enthousiast bestuurslid M/V (vrijwillig)
Functieprofiel
Wij zoeken voor diverse functies bestuursleden. Als bestuurslid ben je lid van het bestuur van de
groepsvereniging van Scouting Hoograven. Als bestuurslid zorg je er voor dat de belangrijke zaken
voor de vereniging goed zijn geregeld. Hierdoor kunnen onze vrijwilligers en jeugdleden volop aan de
slag met uitdagende activiteiten.
Wat doet een bestuurslid?
 Helpt mee bij het voorbereiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen.
 Zorgt ervoor dat onze groep vertegenwoordigt is naar de gemeente en externen.
 Werkt mee aan een meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep
 Levert een bijdrage aan goed materiaal, een prettig gebouw en onze financiën op orde
 Ondersteunt bij groepsactiviteiten
Belangrijk:
 Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
Inschatting tijdsbelasting:
 Afhankelijk van de functie circa 8 uur per maand
 Er zijn 12 vergaderingen per jaar
Wij bieden:
 Een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding en dit 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
Voor een kennismaking met onze activiteiten kijk op onze Facebookpagina.
Onze voorzitter Jean-Pierre Driesen geeft graag meer informatie.
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