Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een
leuke en spannende vrijetijdsbesteding.We bieden ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en
uitdagende activiteiten voor jongeren. Scouting Kizito Maarheeze/Soerendonk is een groeiende groep met
momenteel 85 leden en zo’n 30 vrijwilligers
Ben jij een enthousiaste vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging? 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!

Vrijwilliger project Speelnatuur (M / V)
– looptijd 1 jaar –

Als vrijwilliger ben jij de kartrekker voor dit project. Je werkt samen met de andere projectleden aan het
verhogen van de speelwaarde en natuurwaarde van het terrein van onze groep. Je vind het leuk om te
onderzoeken, contacten te leggen en samen te werken met iedereen binnen de groep. Je hebt ervaring met
projectmatig werken of vind het leuk om dit te leren. Je hebt affiniteit met kinderen en de natuur.
Wat doe je in deze functie?
• Je maakt een projectplan en stemt dit af met het bestuur van de groep
• Je verkent de mogelijkheden bijvoorbeeld bij vergelijkbare projecten
• Je stelt een budget op, onderzoeken v an subsidiemogelijkheden kan een onderdeel zijn
• Je zoekt contact met lokale partners (ivn, natuurbeheerders, gemeente, etc.)
• Je onderzoekt wat de wensen van onze jeugdleden en vrijwilligers zijn.
• Je maakt een voorstel voor de inrichting
• Je stemt de realisatie af met de materiaal en terreincommissie
Belangrijk:
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
• Je bent minimaal 16 jaar of ouder.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

Wij bieden:
• Samenwerking met een team van andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
• Het opdoen van veel nieuwe contacten.
• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur via bestuur@scoutingkizito.com

