
Scouting Tiflo heeft altijd behoefte aan extra leiding. Scouting Tiflo heeft zes speltakken 
te verdelen in drie ochtendspeltakken en drie waterspeltakken. De ochtendspeltakken 
zijn de bevers (jongens en meisjes van 5-7 jaar), de kabouters (meisjes van 7-11 jaar)  
en de welpen (jongens van 7-11 jaar). Elke zaterdagochtend worden de opkomsten  
gehouden ‘Onder de Kerk’ aan Stommeerweg 13 en we mogen gebruik maken van  
het avontuurlijke speelplein van de naastgelegen Jozefschool. Elke speltak heeft  
een teamleider en het team bestaat uit 4 tot 5 personen. Lijkt het je leuk om scouting-
activiteiten te bedenken en te begeleiden voor kinderen van 5-7 jaar of 7-11 jaar,  
dan is leiding worden bij Scouting Tiflo iets voor jou!

Wat doet een leid(st)er?
• Organiseert activiteiten voor een groep kinderen, samen met andere teamleden
• Organiseert weekendkamp(en) en het jaarlijkse zomerkamp
• Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
• Neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers
• Neemt deel met het team en de jeugdleden aan regionale of (inter-)nationale activiteiten

Belangrijk:
• Je bent minimaal 16 jaar of ouder
• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland
• 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

Wij bieden:
•  Een inspirerende en uitdagende 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
• Een leuke invulling van je vrije tijd

Ben je geïntereseerd?
E-mail naar bestuur@tiflo.nl

LEIDING VAN EEN OCHTENDSPELTAK 
M/V VRIJWILLIG
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Tijdsbelasting:  
 • 3-4 uur per week

• 1-2 weekend- 
kampen en het 

jaarlijkse zomerkamp


