
Speltakleiding Welpen en Scouts 
Wie zijn wij? 
 
Scouting Novo Mundo is een kleine scouting vereniging in Almere Poort die sinds 2016 actief is 
en wekelijkse opkomsten organiseert voor haar leden. De vereniging is gezellig en toegankelijk 
voor iedereen. We willen een plek bieden binnen de wijk voor kinderen om in groepsverband 
zichzelf te kunnen zijn in en plezier te maken met anderen. Scouting is in teamverband kinderen 
leren samenwerken door sport & spel, buitenspelen, knutselen, kampvuur, kamperen, tochten 
lopen en pionieren.  
 

Wij zoeken: Leiding voor Welpen (7-11 jaar) en Scouts (11-15 jaar) 
 
Wat bieden wij? 
 
Een supergezellige kleine vereniging waar iedereen gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Een 
vereniging die hart heeft voor scouting en de kinderen, waarin je in een familiesfeer iets moois 
neer kunt zetten met elkaar. En je wordt niet zo maar in het diepe gegooid. Allereerst word je 
begeleid door het team, door het geven van tips & tricks over het leidinggeven. Er is ook vanuit 
bestuur een groepsbegeleider. Die ondersteunt de groepen waar nodig. Er is mogelijkheid om 
in overleg deel te nemen aan een training van Scouting Nederland waarmee je je 
leidingbevoegdheid haalt als hier behoefte aan is. 
 
Wat vragen wij van jou? 

▪ Een veilige omgeving creëren om in te spelen en te groeien 
▪ Samen met de andere leiding programma voor de komende maanden bedenken 
▪ De opkomsten voorbereiden en uitvoeren samen met de andere speltakleiding 
▪ Deelname organiseren voor de groep aan activiteiten vanuit Scouting Nederland of Regio  
▪ Beschikbaarheid (m.u.v. vakanties) op zaterdag 09.30-13.00 en/of van 12.30-15.30 
▪ Beschikbaarheid voor gemiddeld 2 weekendkampen per jaar en een zomerkamp (1e week 

zomervakantie regio Noord) 
▪ Beschikbaarheid voor overleg met de andere leiding in de maand en de groepsraad 1 keer 

per 6 weken 

Wat heb je te bieden? 

▪ Je bent optimistisch ingesteld 
▪ Je bent behulpzaam 
▪ Je bent betrouwbaar  
▪ Je bent enthousiast en creatief 
▪ Je vindt het leuk om dingen te plannen en te organiseren 
▪ Je bent een buitenmens 
▪ Je bent een mensenmens 
▪ Je hebt energie voor tien 
▪ Ervaring met Scouting als lid, leiding of bestuur is een pre 
▪ Ervaring als vrijwilliger  

Als leiding bij Scouting krijg je de kans je te ontwikkelen en ontplooien, maar vooral veel plezier 
te hebben in alle stoere en spannende activiteiten die jullie samen organiseren. Als leiding van 



een speltak vorm je, met je teamleden en de jongeren, de basis van onze scouting vereniging. 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste. 
 
Interesse? 
Ben of ken je iemand die dit heel leuk zou vinden? Kom kennismaken! Alleen eerst informatie 
kan natuurlijk ook. Neem hoe dan ook snel contact op met het bestuur via …. 
 


