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Gezocht: voorzitter (vrijwillig) 
 

 

 
 
De Hendrik Hudson groep te Hengelo is aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting zorgt voor een 
leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame 
speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. De groep heeft op dit moment 150 
leden en is groeiende. Daarom zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Zoals menig 
scoutinggroep draaien wij geheel op vrijwilligers en zijn alle helpende handen welkom.  
 
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je 
de mogelijkheid krijgt om 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! 
 
 

Een energieke voorzitter V/M (vrijwillig) 
 
Functieprofiel 
Je bent voorzitter van het bestuur van de groepsvereniging van de Hendrik Hudson groep 
Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de groep. De 
voorzitter heeft haar/zijn ogen op de toekomst en haar/zijn voeten stevig in de praktijk in de groep. 
 
Wat doet de voorzitter? 

• Algemene aansturing van de groep. 

• Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen, zoals het clusteroverleg scouting 
Hengelo en de regioraad van Regio Twenteland. 

• Het leiden van de groepsraad, verenigingsbestuursvergaderingen, alsmede het 
teamleidersoverleg. De voorzitter zorgt dat besluiten worden genomen. 

• Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur. 

• Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep. 

• Coördinatie van de communicatie van de groep 

• Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden. 
 
Belangrijk: 

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

• Je bent minimaal 21 jaar of ouder. 

• 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. 
 
Inschatting tijdsbelasting: 

• circa 10-15 uur per maand; 

• er zijn 16-20 vergaderingen per jaar, in verschillende samenstelling (verenigingsbestuur, 
teamleidersoverleg, groepsraad). Er is 2-3x per jaar ook gezamenlijk overleg tussen 
verenigingsbestuur en stichtingsbestuur; 

• deelname aan jaarlijkse groepsactiviteiten. 
 
Wij bieden: 

• Een inspirerende 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 

• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen  

Nieuwsgierig geworden? 
Klik hier om je interesse kenbaar te maken, zodat we contact met je kunnen opnemen. 
Je kunt ook mailen met groepsbegeleider@hendrikhudson.nl  

http://hendrikhudson.nl/aanmelden-vacature-klus/
mailto:groepsbegeleider@hendrikhudson.nl
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