
 

 
   

Gezocht: Speltakleiding (vrijwilliger) 
 
 
 
 
 

  

 
Scouting AROODA biedt kinderen van 5 tot en met 21 jaar een 
gezellige en uitdagende vrijetijdsbesteding.   
Ben jij op zoek naar een waardevolle invulling van je tijd? Hou 
je van avontuur en draag je graag bij aan de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren? Vind je het leuk om, samen met andere 
vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je 
bovendien 1 tot 4 uur per week bereid om bij te dragen aan 
onze continuïteit, gezelligheid en ontwikkeling? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!  

Vacature: speltakleiding  
Functieprofiel 

Je begeleid een gezellige groep van ondernemende, stoere meiden in een van de leeftijdsgroepen 7 tot en met 10, 11 
tot en met 14, of van 15 tot en met 17 jaar en organiseert hiervoor wekelijks samen met andere speltakleiders en de 
leden scoutingactiviteiten. Dit zijn activiteiten die zich kenmerken door samenspel en uitdaging met hierin een bijzondere 
plek voor buitenleven. Activiteiten binnen Scouting zijn veelzijdig en afwisselend, en kunnen plaatsvinden in ons 
clubgebouw aan de middelweg 13 in Dordrecht, als op locatie. Samen met een andere groepsbegeleider ben je 
verantwoordelijk begeleid je de meiden in hun ontwikkeling als persoon en als groep. Van  8 tm 15 augustus en van 12 
tot en met 19 augustus staan er toffe zomerkampen gepland voor de speltakken. Beschikbaarheid voor één van deze 
weken is een pré.  

Wat doet een speltakleider 

• Je maakt, plant en evalueert - met de overige teamleden en leden zelf - creatieve, uitdagende en gezellige opkomsten 
en het jaarlijkse zomerkamp 

• Je voert deze programma’s uit voor ten minste twee zaterdagen per maand, 

• Je begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling 

• Je neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers. 

Belangrijk 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Je bent daarom ook 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. 

• Inschatting tijdsbelasting +- 4 uur per week voor de opkomsten en 1x per 6 weken deelname aan de groepsraad. 
Daarbij nog 1 à 2 weekendkampen per jaar en het jaarlijkse zomerkamp 

Wij bieden: 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen als leidinggevende of begeleider en een gouden ervaring voor op je CV 

• Een actieve, gezellige, afwisselende en avontuurlijke besteding van je weekend 

• Oneindig veel lol en waardering 
 

Meer weten of kennismaken?  Emile van der Voorst tot Voorst, praktijkbegeleider@arooda.nl of kijk op www.arooda.nl  
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