
	 
 

Scouting	Made 
Olmenpad	9 

4921	DP	Made 

Vacature: Leiding 

Bij Scouting Made wordt aan jongens en meisjes van  5 tot 18 jaar een plezierige beleving van vrije 

tijd geboden, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.  

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting Made besteden kinderen en jongeren op een actieve en 

uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur.  Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen 

te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zicht op een 

natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.  

Met ongeveer 100 (jeugd-) leden is Scouting Made een bloeiende vereniging die actief is in Made en 

omgeving. De groep is onderverdeeld in diverse speltakken, leeftijdsgroepen: 

Bevers: 5 – 7 jaar 

Welpen:  7 – 11 jaar 

Scouts: 11 – 15 jaar 

Explorers: 15 – 18 jaar 

Rover Scouts: 18 – 21 jaar 

Het succes van de vereniging wordt mede bepaald door de vrijwilligers. Binnen het team van 

vrijwilligers zijn we op zoek naar leiding.   

De functie 

Je organiseert wekelijkse activiteiten voor een groep kinderen. Je organiseert en neemt deel aan de 

weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp. Je werkt samen met andere (ervaren) leiding. Eén 

keer per twee maanden overleg je samen met alle andere vrijwilligers en het bestuur over de stand 

van zaken, in de groepsraad.  

Wij vragen 

� Affiniteit met jeugd; ervaring met Scouting is mooi meegenomen maar niet noodzakelijk 

� Een wekelijkse inzet van gemiddeld 4 uur 

� Organisatietalent en enthousiasmerend vermogen 

� Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

� Ervaring en handigheid met kamperen en kampeermaterialen is een pré 

 



Wij bieden 

� Leuke en enthousiaste collega vrijwilligers 

� Meerdere keren per jaar weekends weg en een geweldig leuk zomerkamp 

� Goede aansturing vanuit het bestuur 

 

Tijdsbesteding 

• 3  – 4  uur per week 

 

Ben jij diegene die wij zoeken aarzel dan niet om te reageren. 

Wij nodigen je van harte uit om ons team te versterken. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek van Bijsterveld (voorzitter) +31 (0)6 14 636 

938 of  met Lieke van Beijnen (secretaris) +31 (0) 6 18 947 934 of via de mail info@scoutingmade.nl .  

 

 

 


