Scouting Sint Jorisgroep 5
Den Haag
Opgericht 3 oktober 1926
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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 De Sint Jorisgroep 5 te Scheveningen is
aangesloten bij Scouting Nederland. De Sint Jorisgroep 5 heeft momenteel meer dan 85 jeugdleden en is
van plan verder te groeien
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de
mogelijkheid krijgt om in Scheveningen 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 maand hiervoor beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieprofiel
Je bent goed met je handen en kunt creatief nadenken. Op/rond ons
clubhuis zijn vele klusjes te doen. Denk aan de onderhoud van ons gebouw
en de groenvoorzieningen er omheen.
Denk bijvoorbeeld aan kleine klussen en herstelwerkzaamheden van
materiaal, schoonmaken, buitenterrein onderhouden, etc. Je zal nauw
samenwerken met de materiaalmeester van onze vereniging.
De uren zijn naar eigen inzicht in te vullen en hoeveel plezier de
Vrijwilliger erin beleeft.
Scoutign Sint Jorisgroep 5 zoekt iemand die het fijn vind zelfstandig
en alleen te werken in een mooie (buiten) omgeving en die
er voldoening uit haalt iets weer netjes op te leveren en te maken.
De vrijwilliger moet handig zijn met klusjes
en schilderen. Verder biedt de scouting een
gezellige vereniging met veel activiteiten
voor de jeugd, denk dan aan de zomerkampen,
koningsdag, nieuwjaarsbijeenkomst en
nog veel meer!
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Belangrijk:
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting
Nederland
• Je bent minimaal 18 jaar of ouder en hebt affiniteit met jeugd.
• 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
• Je hoeft geen scoutingervaring te hebben

Inschatting tijdsbelasting:
• Circa 3 uur per week:
o Klusjes uitvoeren
o Afstemming met materiaalmeester
o Groepsactiviteiten
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
Aanname procedure:
• Kennismaking met bestuur en andere leiding
• Kennismakingsperiode van 3 maanden
• Inschrijving als lid bij zowel de vereniging als Scouting Nederland
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
Meerwaarde van scouting
Scouting is meer dan fikkie stoken en knopen leggen! De voldoening die je krijgt als je elke week met
kinderen een programma in elkaar zet en uitvoert met als doel op elk gezicht een glimlach te toveren.
Uit recente landelijke onderzoeken is gebleken dat scouting een hoge maatschappelijke meerwaarde
levert en zorgt voor een stevige basis voor verdere ontwikkelingen voor kind en volwassenen.
Informatie en/of aanmelden
Ben je geïnteresseerd? Lijkt dit je misschien wat en wil je meer weten? Neem dan contact met ons
op: e-mail naar: bestuur@sintjorisgroep5.nl
Vermeld in de mail je naam en de functie waarin je interesse hebt en we nemen direct contact met
op. We hanteren een kennismakingsperiode van 3 maanden zodat je in alle rust onze vereniging kunt
ervaren en kunt beslissen of deze functie bij jou past!
Als je bellen gemakkelijker vindt kan dat uiteraard ook. Bel dan even met 06-14432754 en we staan
je direct te woord! Je kan het beste als ‘s avonds bellen. Bij geen gehoor, bellen we je terug!
Groepshuis Brugsestraat 49 2587 XR Den Haag Telefoon 070-3556342 b.g.g. 06-14432754
IBAN nummer: NL86INGB0006542771 t.n.v. Sint Jorisgroep 5 Scheveningen
Inschrijfnummer K.v.K. Den Haag 27348848
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