Staflid Scouting Eersel
Scouting Eersel is een jeugdvereniging met ongeveer 100 leden en is bedoeld om kinderen
een paar uur per week ontspanning te bieden. Buiten zijn en samenwerken staat hierbij centraal.
Onze vereniging heeft 6 jeugdgroepen: bevers, welpen, kabouters, verkenners, gidsen en rowans.
Iedere groep heeft een eigen leidingstaf die bestaat uit vrijwilligers die het leuk vinden om met
kinderen bezig te zijn en zich inzetten om te zorgen dat Scouting Eersel een leuke vereniging is en
blijft.
Voor verschillende groepen zijn wij nog op zoek naar vrijwillige stafleden.

Welke groepen heeft Scouting Eersel?
Bevers
Welpen
Kabouters
Verkenners
Gidsen
Rowans

Jongens + meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens + meisjes

4-7 jaar
7-11 jaar
7-11 jaar
11-15 jaar
11-15 jaar
15-18 jaar

Zaterdagochtend
Vrijdagavond
Zaterdagochtend
Vrijdagavond
Dinsdagavond
Woensdagavond

09.30-11.30 uur
18.30-20.30 uur
09.30-11.30 uur
19.00-21.00 uur
19.00-21.00 uur
19.30-21.30 uur

Rood = leiding tekort Oranje = kunnen nog leiding gebruiken Groen = voldoende leiding

Wat moet je doen als staflid?
Samen met je mede-stafleden ben je er verantwoordelijk voor de groep waar je leiding aan geeft.
Samen regel je alles wat daar bij komt kijken. Denk aan:
•
•
•
•
•
•

Programma’s maken en verzorgen tijdens de groepsavond
Weekenden organiseren
Zomerkamp organiseren
Financiën
Ledenadministratie
Contact met ouders

Daarnaast heb je nog een aantal taken Scoutingbreed. Er zijn bijvoorbeeld verschillende commissies
binnen Scouting Eersel die ieder de organisatie van een Scoutingbrede activiteit op zich nemen. Denk
aan de organisatie van de Kerstviering, carnavalsactiviteit, vlooienmarkt etc. Als staflid maak je
onderdeel uit van minimaal één commissie. Ook word je tijdens alle activiteiten die Scoutingbreed
georganiseerd worden verwacht om te helpen.

Wat moet je doen om staflid te worden?
In principe kun je meteen staflid worden en hoef je daar op voorhand niets voor te doen. Je loopt de
eerste weken mee met de rest van de leiding en zij begeleiden jou. Wanneer je een beetje door hebt
hoe het werkt, krijg je steeds meer eigen taken/verantwoordelijkheden en word je ingedeeld bij een
commissie.
Wanneer je staflid bent, kun je verschillende trainingen/cursussen volgen, denk hierbij aan EHBO voor
kinderen, kamptraining, etc. In principe mag je vrijwillig deelnemen aan alle cursussen die Scouting
Nederland aanbiedt.

Hoeveel tijd kost het om staflid te zijn?
De tijd die je kwijt bent is moeilijk precies aan te geven. Hieronder een schatting:
•
•
•
•
•

Groepsavonden: 2 uur per week (excl. voorbereidingen)
Weekenden: ± 3 weekenden per jaar (excl. voorbereidingen)
Zomerkamp: 1 week per jaar (excl. voorbereidingen)
Commissie: ± 3 vergaderingen per jaar
Hulp bij Scoutingactiviteiten: ± 3 dagen per jaar

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je thuis ook nog tijd kwijt bent om programma’s voor te
bereiden, spellen uit te werken etc. Ook kan het zijn dat je binnen je groep een specifieke taak krijgt
(bijv. financiën, mail of ledenadministratie), waarvoor je ook dingen thuis moet doen.

Wat krijg je er voor terug?
Je helpt Scouting Eersel een goed lopende vereniging te zijn en te blijven, wat natuurlijk het
belangrijkst is! Daarnaast worden eventuele trainingen/cursussen betaald door Scouting Eersel. Ook
bouw je vaak een goede band op met je mede-leiding en mag je uiteraard aansluiten bij al onze vette
activiteiten, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse zwermfeest (vrijwilligersfeest) ☺

Meer info
•
•

Groepsbestuur van Scouting Eersel: groepsbestuur@scoutingeersel.nl
Bij de groepen zelf. Zie www.scoutingeersel.nl voor contactgegevens.

Interesse?
Als je interesse hebt om staflid te worden bij Scouting Eersel, laat het ons dan weten via
info@scoutingeersel.nl

