
De Tiflo heeft een aantal lelievletten (één lelieschouw, één sleper en één sleepvlet) in gebruik.  
Deze worden door de verschillende waterspeltakken gebruikt en onderhouden. De waterspeltakken zijn 
verantwoordelijk voor de planning van het onderhoud, het onderhoud zelf en het regelen van kleine 
bootonderdelen die vervangen moeten worden. Maar om de grote aankopen van materialen  
overzichtelijk te houden, kiezen wij ervoor dit centraal te regelen.

De vlootbeheer is de contactpersoon bij het botenonderhoud en is onder meer verantwoordelijk  
voor de volgende zaken:
• Het afstemmen van de verf en verfbenodigdheden met de centrale inkoper.
• Het centraal inkopen van grote bootonderdelen en grote hoeveelheden van kleine onderdelen.
•  De vraagbaak voor de speltakkenleiding met betrekking tot het onderhoud, zeilen (instructie)  

en eventuele andere scoutingzaken.
•  Het bemiddelen bij speciale zaken zoals de verkoop van overtallige boten en ander onderhoud  

dat niet door de speltakken zelf uitgevoerd kan worden.

Belangrijk:
• Je bent minimaal 30 jaar of ouder.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
• Je bent bereid ‘alle zeilen bij te zetten’ en samen met de andere vrijwilligers de vloot op orde te houden.
• Je hebt affiniteit, maar bij voorkeur ervaring met scheepsonderhoud en je bent technisch onderlegd.
• Je hebt periodieke afstemming met een bestuurslid over de stand van zaken.

Wij bieden:
•   Een inspirerende en uitdagende functie waarbij je bijdraagt aan  

een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren.
• Inhoudelijk boeiende activiteiten zoals een zeildag.
• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
• Het opdoen van veel nieuwe contacten.
• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen. 
• Een leuke invulling van je vrije tijd.

Ben je geïntereseerd?
E-mail naar bestuur@tiflo.nl
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Tijdsbelasting:  
6 uur per maand 


