
 

Kom jij ons team versterken? 
  Wij zijn op zoek naar: 
 

Een enthousiaste vrijwillig(st)er vanaf 18 jaar, die leiding wil geven aan een gezellige groep 
kabouters (meiden van 7 tot en met 10 jaar) bij Scouting Heinkenszand.  

Ervaring met scouting is geen vereiste. 
 

Lijkt het je wat om op zaterdagmiddag actief bezig te zijn met een leuke groep kinderen? 
Stap dan eens 't Dijkje af ! 

 
Je organiseert wekelijks activiteiten op zaterdagmiddag voor een groep van 25 meiden. De 
activiteiten variëren van pionieren (bouwen/knopen met houten palen), koken & stoken op 
houtvuur, spelenderwijs actief met allerlei routetechnieken en sport & spel. Dit doe je samen 
met andere (ervaren) leiding. Daarnaast gaan we jaarlijks op een pinksterkamp tijdens het 
pinksterweekend en een week op zomerkamp tijdens de zomervakantie.  
 
Wij zijn op zoek naar iemand die: 

• Ouder is dan 18 jaar 
• Beschikbaar is op de zaterdagmiddag 
• Graag buiten bezig is  
• Het leuk vindt om met kinderen te werken 
• Goed kan samenwerken in een team, maar ook 

zelfstandig is 
• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan 

overleggen 
Verder is een rijbewijs handig, maar niet noodzakelijk. 
 
Wij bieden je: 

• Een gezellige groep van 25 meiden 
• Trainingen en workshops indien gewenst 
• Een dekking via de verzekering van  
• Scouting Nederland voor de scouting activiteiten 
• Leuke en enthousiaste medeleiding 
• Een aantal keer per jaar een nachtje weg en een 

geweldig zomerkamp 
• Gezellige activiteiten met medeleiding 

 
Scouting Heinkenszand is een vereniging die volop in beweging is. Deze vereniging beschikt over 
ruim 140 leden en 40 vrijwilligers. Het is een betrokken groep en biedt volop mogelijkheden voor 
nieuwe leiding, maar ook voor bijvoorbeeld bestuursleden en/of klussers is er altijd plek. 
 
We zijn een bloeiende vereniging die actief is in Zuid-Beveland. Voor een goed beeld van onze 
vereniging neem eens een kijkje op: www.scoutingheinkenszand.nl  
  

SBN Doormangroep ● ’t Dijkje 1 ● 4451 KC Heinkenszand 
e-mail vacature@scoutingheinkenszand.nl  

web www.scoutingheinkenszand.nl 
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