
Scouting Tiflo heeft altijd behoefte aan extra leiding. Scouting Tiflo heeft zes speltakken te 
verdelen in drie ochtendspeltakken en drie waterspeltakken. De waterspeltakken zijn de 
gidsen (meisjes van 11-16 jaar), de verkenners (jongens van 11-16 jaar) en vanaf 16 jaar kom 
je bij de wilde vaart. Op zaterdagmiddag vinden de activiteiten vooral plaats op het water. 
Onze vloot ligt aan een steiger in ‘de kleine Poel’, die via de Uiterweg bereikbaar is.  
In de zomerperiode zijn de waterspeltakken veel op het water te vinden. Zeilen, roeien  
en wrikken doen ze in lelievletten, maar ook zwemmen, chillen op ons scoutingeiland en 
nog veel meer. Tijdens de wintermaanden worden de boten opgeknapt voor het nieuwe  
zeilseizoen, afgewisseld met andere activiteiten. Zeilervaring is fijn, maar geen must,  
dit kan je al doende leren. 

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 WATERSPELTAK
M/V VRIJWILLIG
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Tijdsbelasting:  
 • 3-4 uur per week

• 2-3 weekend- 
kampen en het 

jaarlijkse zomerkamp


