
1. Leiding Scouting Allart van Heemstede Scouts troubadoursvendel (meisjes 11-15 jr). Vanaf 18 

jaar.  

2. Leiding Scouting Allart van Heemstede Explorers (gemengd 15-18 jaar). Vanaf 23 jaar. 

3. Leiding Scouting Allart van Heemstede Welpen Hokabo (gemengd 7-11 jaar). Vanaf 18 jaar. 

4. Leiding Scouting Allart van Heemstede Scouts Armstrongtroep (jongens 11-15 jaar). Vanaf 18 

jaar. 

5. Leiding Scouting Allart van Heemstede Welpen (jongens 7-11 jaar). Vanaf 18 jaar.  

 
 

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je 

de mogelijkheid krijgt om in Vlaardingen betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? 

Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je 

bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Beschrijving: 

Scouting Allart van Heemstede is op zoek naar enthousiaste leiding die het leuk vindt om op 

zaterdag kinderen te begeleiden en een leuke zaterdag te geven. Je bent leid(st)er van een groep 

van ongeveer 20 kinderen en organiseert hiervoor wekelijks 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.  

Wij zoeken iemand die ouder is dan 18 en zijn organisatieskills wil inzetten voor activiteiten met 

betrekking tot het Scoutingspel.   

 

Wat bieden wij: 

- Een gezellige, leuke en leerzame omgeving. 

- Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt 

bieden aan kinderen en jongeren.  

- Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers. 

- Ontwikkeling van competenties en eigenschappen die ook buiten Scouting goed van pas 

komen en goed staan op je curriculum vitae.  

 

Aantal uren: 

Circa 3 à 4 uur per week, inclusief overleg en voorbereidingen 

Ongeveer 2 weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp.  

 

Overige informatie: 

Geïnteresseerden kunnen een gesprek aanvragen om de mogelijkheden te bespreken. Daarnaast 

is het mogelijk om drie keer vrijblijvend mee te draaien met de groep om op die manier te kijken 

of het bij je past.  

 

 
 

 


