Echte avonturen kun je niet downloaden…..

Scouting Hanckema
Vacature bestuursleden scouting Hanckema

Verenigingen zijn erg belangrijk om een dorp leefbaar te maken en vrijwilligers zijn daarbij echt
onmisbaar. Zo ook binnen Scouting Hanckema. Er zijn meer vrijwilligers dan dat er zichtbaar
zijn. Voor die minder zichtbare vrijwilligers willen wij nu een oproep doen.
Het opzetten van de vereniging is een erg leerzaam proces geweest dat met veel enthousiasme
is gedaan. Scouting Hanckema bestaat nu zo’n 3 jaar en daar mogen we met zijn allen best heel
erg trots op zijn. Er is een goede basis en het is tijd om stokjes te gaan overdragen. Daarom zijn
wij op zoek naar bestuursleden die op de achtergrond willen helpen deze mooie vereniging
verder uit te laten groeien.
Zonder bestuur kan de vereniging niet voortbestaan en dat zou toch wel heel erg zonde zijn. De
secretaris (Doetie Beekman) en de penningmeester (Sebastiaan de Jong) zullen binnen het
bestuur blijven zitten, maar zij kunnen niet alles met zijn tweeën doen. Het meest ideale zou zijn
om 5 bestuursleden te hebben waaronder in elk geval een nieuwe voorzitter.
Wat doet de voorzitter?
· Algemene aansturing van de groep.
· Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen.
· Het leiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat
besluiten worden genomen.
· Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur.
· Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in 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.
We hopen dat er onder jullie zelf of wellicht in de kennissen en vriendenkring mensen
rondlopen die een functie in het bestuur van Scouting Hanckema met veel enthousiasme zouden
kunnen vervullen en daarmee het voortbestaan van deze mooie vereniging kunnen helpen.
Mochten er vragen zijn of wil er iemand iets meer weten dan mag er altijd contact worden
opgenomen via voorzitter@hanckema.nl.
Met vriendelijke groet,
Angela Mellema
Voorzitter Scouting Hanckema

Scouting Hanckema, Van Starkenborghkanaal Zuidzijde, Zuidhorn
E: info@hanckema.nl
I: www.hanckema.nl

