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Gezocht: Enthousiaste vrijwilliger op zoek naar een nieuwe uitdaging! 

 
Waarvoor? Voor het beheer van het terrein rond ons monumentale Troephuis zoeken we een 
enthousiaste vrijwilliger die verantwoordelijk wil zijn voor het onderhoud van het terrein en in dit 
kader een groep vrijwilligers om zich heen wil verzamelen en aansturen. 
 
Het beheer van het terrein houdt concreet in:  

- Snoeien van heggen en fruitbomen 

- Werkzaamheden met bermmaaier 

- Afvalcontainers tijdig aan de weg zetten 

- Af en toe overleg met het bestuurslid accommodatie 

- Vormgeven van een onderhoudsgroep en dit aansturen 

Wat vragen wij van jou? 

• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en te overleggen 

• Je kunt goed communiceren 

• Je bent betrouwbaar  

• Je denkt in oplossingen en mogelijkheden 

• 3 uur per week aan vrijwillige inzet 

• Je hebt zin om deel te zijn van een ontzettend gezellige groep!  

Interesse in deze vacature?  
Kom eens vrijblijvend langs om kennis te maken en voor een kop koffie. Neem contact op met Joris 
Hendriksen, voorzitter Subanhara Liemersgroep via joris.hendriksen@subanharaliemersgroep.nl of 06 

- 53101499 
 

  

Scouting Subanhara Liemersgroep is een Scoutingvereniging met 90 jeugdleden in diverse 

leeftijdsgroepen. Elke week zorgen 30 vrijwillligers ervoor dat er plezierige opkomsten worden 

georganiseerd op en rond ons monumentale Troephuis aan de Slenterweg in Zevenaar. Hierbij staan 

thema’s als samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en 

ontplooïng centraal. Regelmatig vinden er grotere activiteiten plaats en gaat elke speltak regelmatig 

op kamp en ieder jaar op zomerkamp. Ook worden er diverse acties ondernomen om de 

verenigingskas op peil te houden. Tevens hebben wij 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!       

 
 
 

http://www.subanharaliemersgroep.nl/
mailto:joris.hendriksen@subanharaliemersgroep.nl

