Scouting Subanhara Liemersgroep is een Scoutingvereniging met
ruim 80 jeugdleden in diverse leeftijdsgroepen. Elke week zorgen
30 vrijwillligers voor plezierige bijeenkomsten op en rond ons
Troephuis aan de Slenterweg in Zevenaar. Hierbij staan thema’s
als samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de
leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing centraal. Regelmatig
vinden er grotere activiteiten plaats en alle jeugdleden gaan,
naast het zomerkamp, geregeld kamperen. Ook worden er diverse
acties ondernomen om de verenigingskas op peil te houden. Wij
hebben oog voor onze vrijwilligers; dit uit zich in het organiseren
van cursussen en workshops en jaarlijks terugkerende activiteiten
waarbij gezelligheid hoog in het vaandel staat. Onze groep is
onderdeel van Scouting Nederland, de grootste jeugd- en
jongerenvereniging van Nederland!
Voor het Verenigingsbestuur van de Scouting Subanhara Liemersgroep zijn wij op zoek naar een

Algemeen bestuurslid M/V, portefeuille PR en Sponsoring
Wat ga je doen?
Deze vrijwilligersfunctie houdt in dat je verantwoordelijk bent voor de PR-zaken van onze vereniging:
je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de website, de social media kanalen en het
clubblad dat 4 maal per jaar verschijnt. Tevens ben je verantwoordelijk voor de werving van
donateurs en sponsors en de uitvoering van het sponsorbeleid. Je neemt actief deel aan de
vergaderingen van het bestuur en je bent lid van de Groepsraad. Genoemde vergaderingen vinden in
cycli van acht weken plaats.
De volgende taken behoren tot je takenpakket:
• Zorgen dat onze activiteiten regelmatig in het nieuws komen
• Beheer en update van de website
• Beheer van de verschillende social media kanalen
• Communicatie met media
• Opstellen en uitvoeren van beleid rond sponsoring en donateurs
• Contact onderhouden met de redactie van clubblad Het Lopend Vuurtje
Bovenstaande taken kunnen uiteraard in overleg worden gewijzigd.
Wat vragen wij van jou?
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en te overleggen
• Je bent regelmatig op het Troephuis om contact te houden met de diverse speltakken
• Je kunt goed communiceren
• Uiteraard ben je aanwezig op genoemde vergaderingen die in
de regel op zaterdagochtend plaatsvinden. Tijdens de
vergaderingen lever je actief input op een positief kritische
wijze.
Interesse in deze vacature? Neem contact op met Joris Hendriksen,
voorzitter Subanhara Liemersgroep
(joris.hendriksen@subanharaliemersgroep.nl of 06 -53101499)

