
    

Scouting Willem-Alexander ● De Uithof 3 ● 3481 WE Harmelen 
postadres Prinsenhof 12 ● 3481 HA Harmelen 

tel +31 (0)348 44 23 67 e-mail info@scoutingharmelen.nl web http://www.scoutingharmelen.nl 
bank NL 29 RABO 0325 3334 59 

 

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 Willem-Alexander te Harmelen is aangesloten bij Scouting Nederland en heeft ongeveer 
60 leden. 
 

Ben jij of ken jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een uitdaging waarbij 
je de mogelijkheid krijgt om in Harmelen 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 week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Voorzitter M/V (vrijwillig) 
 

Functieprofiel 
Het bestuur van Scouting Willem-Alexander draagt zorg voor huisvesting, materialen en de 
financiën. Daar naast geeft het bestuur waar nodig ondersteuning aan de vrijwilligers van de 
diverse speltakken. 
 

We zoeken een gedreven voorzitter om het bestuur te versterken. 
 
Wat doet de voorzitter? 

• Leiding geven aan het groepsbestuur 
• Voorzitten van de groepsraad 
• Zorg dragen voor de bewaking en continuïteit van het groepsbeleid 
• Onderhouden van contacten met lokale overheden en het regiobestuur 
• In overleg met het bestuur de PR van de groep regelen. Ziet zichzelf als “bruggenbouwer” 

en weet daarmee de groep in contact te houden met lokale middenstand, sponsoren etc. 
• Dient affiniteit te hebben en onderhouden met de leidinggevenden van de speltakken die 

zorg dragen bij de wekelijkse uitvoering van het scoutingspel. 
• Actieve inbreng (procedureel) in dagelijks bestuur. Mede vormgeven in te volgen beleid 
• Deelname aan de groepsraad (circa 6 keer per jaar) 

 
Belangrijk: 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en 
Scouting Willem-Alexander 

• Je bent minimaal 21 jaar of ouder 
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent het gedrag aan te vragen 
• Na een proefperiode van 3 maanden word je, na goedkeuring van de groepsraad, lid van 

Scouting Willem-Alexander en je wordt ingeschreven bij Scouting Nederland 
 
Inschatting tijdsbelasting: 

• De tijd die hier voor nodig is varieert en is afhankelijk van de activiteiten die actueel spelen. 
Grofweg varieert dit tussen de 1 en 3 uur per week 

 
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 en leuke contacten 

  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de groep:  
Jeroen Verkleij - info@scoutingharmelen.nl of 0348-442314. 
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