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Veranderingen..... 
 
Beste Leden en Ouders/Verzorgers, 
 
De titel van dit praatje  is ‘Veranderingen’. De eerste verandering heeft u vast wel 
opgemerkt, namelijk de digitale verschijning van dit Lopend Vuurtje. Om kosten en 
milieu te besparen en om het Lopend Vuurtje makkelijker te kunnen verspreiden is 
besloten om over te gaan tot een digitale versie van ons clublad,  dat dit jaar 25 jaar 
bestaat! Alles moet tenslotte meegaan met de tijd, zo ook deze traditie. 
 
Andere veranderingen hebben zich de laatste tijd voorgedaan op bestuurlijk ni-
veau. Zo heb ik mij verkiesbaar gesteld als voorzitter. Dit betekent dat Coen na ja-
renlang voorzitterschap de hamer heeft overgedragen, nu aan mij de taak om deze 
eervolle functie voort te zetten. Tevens heeft Cora aangegeven te willen stoppen als 
groepsbegeleider. Beiden zullen actief blijven voor de groep, ook via deze weg wil 
ik ze hartelijk danken voor hun bestuurlijke inzet bij de groep. 
 
Echter, een bijkomende ongewenste verandering is dat er twee vacatures ontstaan 
in het bestuur. Uiteraard gaan we proberen deze gaten zo snel mogelijk op te vul-
len. Verderop  in dit Lopend Vuurtje is middels een vacature te lezen wat de func-
ties inhouden.  Heb je vragen hierover of wellicht interesse? Schroom niet om een 
van de bestuursleden aan te spreken. 
 
Na alle veranderingen genoemd te hebben, is er er blijkbaar iets dat nooit veran-
dert: De enthousiaste inzet die de leiding en leden hebben getoond tijdens de vele 
activiteiten. Denk aan Tijd voor Taart, Jantje Beton, Scouting Xperience, de RSW, 
het Jubileum St. Joriskamp, de Scoutingloterij, Scouts2Day, de ScoutitOut, Bever-
doedag, Beverlogeerweekend, BBQ, de JubJam, Airbornemars en de JotiHunt. Zo 
terugkijkend op de laatste maanden is het haast teveel om op te noemen. Met ze-
kerheid kan gezegd worden dat we dit jubileumjaar tot nu toe goed gevierd heb-
ben en ervoor gezorgd hebben dat Scouting volop in de publiciteit kwam! 
 
Het nieuwe seizoen is inmiddels in volle gang, 
daarbij is het fantastisch om te zien dat Explorers 
de weg naar de leidingteams hebben weten te 
vinden! We gaan gewoon weer vol gas verder, er 
staat ons  weer een fantastisch jaar te wachten. 
 
Met vriendelijke scoutinggroet,  
 
Joris Hendriksen 
 
 
PS: Een verandering is nog komende: een totaal 
vernieuwde website! Zodra de site online is ont-
vangen alle leden en ouders/verzorgers hierover 
bericht. 



JUBJAM100 
 
Zaterdag 31 juli 
Samen met 16 Welpen gaan naar de Jubileum Jamboree 100, afgekort de jub-
jam100 in Roermond (dat is de Nederlandse vertaling van het Limburgse Remunj). 
Renée is ook nog eens jarig, wat een feest! Om half 11 kwam er een enorme con-
nexxion touringcar de slenterweg opgereden. De laatste afscheidskus was voor 
sommigen even moeilijk. Maar toen we eenmaal in de bus zaten en de eerste lolly's 
uit de tassen werden gehaald was dat alweer vergeten. Na een reis van zo'n 2,5 uur 
kwamen we in de buurt van het kampterrein.  
Van een afstand konden we het kampterrein al zien. Wat is het groot! De tocht over 
het terrein was een groot avontuur voor de kinderen. En terecht, het is hier ontzet-
tend groot. En wat een boel scouts bij elkaar! Als eerst hebben we de EHBO gezien. 
Het is net een klein ziekenhuis. Vervolgens liepen we door naar subkamp Sahara. 
Daar staan onze Scouts. Voor sommigen welpen was dit de eerste keer in een week 
dat ze hun broertje, zusje, neefje of nichtje weer zagen! Erg leuk dus. Een eindje 
verderop hebben we wat gedronken en een snoepje gegeten. Langs de kade liggen 
allemaal mooie wachtschepen, kano's, zeilboten en weetikwatalllemaal. Erg indruk-
wekkend!. Het kampterreintje is ondertussen mooi ingericht met boogtenten een 
kooktent en een partytent, lees piratenschip. Vanavond kookten Warbol en Drintel 
voor ons (onze trouwe kookstaf van de afgelopen jaren), erg gezellig en lekker! Na 
een vermoeiende dag duurde het wat langer voor de eerste geluiden van de kinde-
ren de leiding bereikte. Pas om half acht kwamen de eerste kinderen de tent uit, 
een unicum in de kamp geschiedenis van de Welpen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 1 augustus 
Vandaag is het Celebration 
Day, een feestelijk dag. Als 
iedereen (=13.000 man) kan 
de opening beginnen. De 
opening begint met een 
optreden van een lieftallig 
groepje van zangeressen 
met het nummer: "Heal the 
World" van Micheal Jackson. 
Ondanks enige technische 
problemen verliep de show 
spectaculair. Ondertussen 
loopt het alweer tegen de 
middag en moeten we even 
de batterijen opladen met 
een welverdiende lunch. 
Om de andere mensen in 
het subkamp beter te leren kennen wordt de lunch gedeeld met een andere scou-
ting groep, namelijk de dolfijnen van St, Franciscus uit Roermond, voor wie dit 
kamp dus letterlijk om de hoek ligt. Het is een gezellige bedoeling en al snel blijkt 
dat dolfijnen al even druk en rumoerig kunnen zijn als welpen. Dit verhoogt natuur-
lijk alleen maar de feestvreugde.  
's Middags gaan we met onze eigen kinderen nog wat spelletjes op het terrein 
doen. Na deze drukke dag hadden de welpen een flinke eetlust, dus werd weer sa-
men met scouting St. Franciscus een feestmaal bereid door de leiding. Deze avond 
eten we heerlijke pannenkoeken volgens traditioneel recept. Er wordt nog even 
een spelletje gespeeld, en dan is het al tijd voor de logboeken van de kinderen. De 
hele dag wordt nog een keer nagelopen, en dan is het stiekem al weer tijd om te 
wassen en naar bed te gaan!  
 
Maandag 2 augustus 
De Welpen gaan vandaag op expeditie in Swalmen: en wel te weten met ene Pro-
fessor Quirinus Tie Rip. De Professor laat de Welpen een oud filmpje zien waar Swal-
maniërs op te zien zijn. In het filmpje begraven de Swalmaniers een schat. De Pro-
fessor wil deze schat graag hebben en vraagt de Welpen om hulp. De Welpen be-
denken zich geen moment en stappen de bus in naar Swalmen. Onderweg komen 
de Welpen allemaal gestrande expeditieleden tegen. De eerste expeditieleden zijn 
gestrand bij de Swalm, een beekje die dwars door de Swalmse bossen stroomt. De 
route vervolgt langs de Swalm . Even verderop is een enorme bult! Samen met een 
aantal expeditieleden beklimmen de Welpen deze steile bult met behulp van een 
klimtouw, diverse autobanden en een ware indianenbrug. Dan naderen de Welpen 
de Duitse grens, spannend! 
Bij het eindpunt van de route aangekomen staat er een ware Tempel. Het blijkt de 
Tempel van de Zonnekoningin te zijn! De mooie Zonnekoningin zit op haar troon 
met haar voeten in een voetenbad vol gras om de Welpen te ontvangen.  



Beleefdheidshalve steken alle Welpen continue de tong uit en buigen diep voor 
haar. De Zonnekoningin verteld over een schat die al jaren in bezit is van haar fami-
lie. Dit is de schat waar de Professor naar op zoek is! De Zonnekoning stelt een deal 
voor met de Welpen. Op het moment dat de Welpen niets aan de Professor vertel-
len over de schat , zal zij de schat met de Welpen delen. De Welpen hebben hier wel 
oren naar en gaan hier op in. Alle Welpen ontvangen een echt gouden zakje met 
hele bijzondere zonnebloemzaden, deze dienen op een mooie plek gepland te wor-
den. Na dit geweldige avontuur gaan we snel terug naar Roermond, Na een lekkere 
maaltijd was het tijd om de Welpen eens wat op te frissen: een lekkere warme dou-
che! Inmiddels is het al weer laat en duiken alle welpen bijtijds het nest in...  
 
Dinsdag 3 augustus 
Na het ontbijt en de dagelijkse corveetaken vertrekken we naar de andere kant van 
het immense terrein. Op naar de activiteit "In2theair". Aldaar blijkt dat deze activi-
teiten georganiseerd worden door Luchtscouts. Het terrein is mooi aangekleed met 
in het midden een oud vliegtuigje. De welpen hebben er zin in en rennen dan ook 
vol enthousiasme uiteen over het terreintje. Een aantal rennen meteen naar de 
knutseltent. In de hoek ligt een grote stapel hout. Je mag hier je eigen vliegtuig in 
elkaar timmeren. Meteen worden hamer en zaag gegrepen. Al snel wordt duidelijk 
dat dit geen klein vliegtuigje wordt, zoals de meeste welpen van andere scouting-
groepen maken. De fotograaf van de HonderdUit (red: kampkrant) vindt dit  
vliegtuig met bijbehorende trotse welpen hartstikke interessant en gaat er als een 
soort paparazzi achteraan. Wie weet staan we morgen op de voorpagina van de 
kampkrant met onze 1,5 meter spanwijdte.  
Na de lunch en het corvee vertrekken we met zwembroek aan richting het Jubjam 
voetveer. We gaan namelijk naar het terrein van Nautic Adventures. Dat ligt aan de 
overkant van het water. Daar aangekomen liggen er een heleboel kano's klaar. Op-
gedeeld in vier kano's vertrekken we voor een kanotocht over één van de maasplas-
sen. De welpen voorin zorgen voor de snelheid, de leiding achterin de kano zorgt 
ervoor dat de boot de goede richting houdt. De avond stond in het teken van het 
welpenfeest. Alle welpen hier op de JubJam stonden in de feesttent "Hathi's hut". 
Daar was het echt een heel groot feest! Gratis frisdrank en een suikerspin! Er werd 
uitbundig gedanst op de muziek van een echte DJ! Kortom alle ingrediënten voor 
een groot feest waren aanwezig.  
Het is weer tijd om naar bed te gaan voor de welpen.  
 
Woensdag 4 augustus 
Het is al 8.30 uur voordat alle Welpen ontwaken. sommige nog half slapend schui-
ven we aan de ontbijttafel. Iedereen maakt een lekker lunchpakketje voor de mid-
dag. Vandaag hebben we tickets voor Outdoor. Het Outdoor spektakel is erg 
groots. Enorme klimwaden, kabelbanen en de zogenaamde High Ropes. Een aantal 
Welpen durven het  
aan om de High Ropes te beklimmen. Een enorme baan met een gigantisch par-
cours op 4 meter hoogte. Gelukkig waren alle Welpen gezekerd zodat niemand er 
af kon vallen. Een aantal Welpen weet niet de eindstreep te halen en wordt met 
een enorme voorlader van de High Ropes gehaald. Al met al erg spannend!  



Het einde van de JubJam nadert. Deze avond staat er een spectaculaire sluiting op 
het programma. Het is inmiddels al 21.30 uur wanneer we alle Welpen verzamelen 
om gezamenlijk naar de sluiting te gaan. Samen met ruim 14.000 Welpen, Scouts, 
Explorers en medewerkers wordt de sluiting geopend door onze landelijke voorzit-
ten Ger Koopmans. Er is een soort theatershow met veel vuur, dans, rondzwevende 
ballerina's en zangeressen. Erg mooi en leuk. Een aantal Welpen kunnen de ogen 
bijna niet open houden uit vermoeidheid. Toch nog maar even wakker blijven tot 
de spetterende afsluiting met een gigantische vuurwerkshow,  
 
Donderdag 5 augustus 
Erg moe, maar terugkijkende op een zeer geslaagd kamp gaan we naar bed. In de 
bus naar huis is het een groot eetfestijn. Alle overgebleven snoep en fruit van de 
afgelopen week wordt smakelijk opgegeten door alle Welpen, Scouts en Explorers . 
Erg leuk om zo gezamenlijk met bijna de hele vereniging terug te komen van dit 
grandioze kamp.  



Hoe zou het bij de Scouts gaan?  

Vóór het zomerkamp zag je er een heleboel en die liepen 
tijdens de opkomst dan meestal netjes in hun uniform of 
scoutfit. Maar sinds de JubJam is het een kleurrijk groepje: 
ongeveer de helft draagt een uniform/scoutfit en de rest 
loopt in groene blouses, kleurige t-shirts en oude truien. 
En dat blijft ook nog wel even zo. Er zijn veel Scouts naar 
de Explorers overgevlogen, er kwam een flinke groep 
Welpen naar de Scouts en we hebben   e i n d e l i j k   de 
kinderen die op de wachtlijst stonden blij kunnen maken. 
Dit seizoen konden we weer met een grote groep Scouts 
beginnen. Een beetje onwennig voor iedereen, maar de 
sfeer zit er al aardig in. We hebben al een tocht gelopen, 
vuur gestookt, gekookt en enge samenwerkingsspellen 
gedaan. 

Iedereen doet ontzettend zijn/haar best en we krijgen goede berichten dat de pro-
gramma's leuk zijn. Nog een paar weken en dan hebben we ons introductiekamp: 
het eerste kamp dat speciaal is afgestemd op de nieuwe leden. Beetje spannend, 
maar elk jaar weer een groot succes (zelfs vorig jaar met nachtvorst!). Alles is hier-
voor al voorbereid, hopelijk hebben we geluk met het weer! In november hopen we 
een soort installatie-marathon te kunnen houden omdat we dan misschien wel 12 
nieuwe scouts kunnen installeren. Vanaf dat moment zien we er weer uniform uit 
en storten we ons in de nieuwe patrouilles op alle uitdagingen. 

 We wachten met spanning op de vernieuwde website. Zodra deze online is, gaan 
we met een nieuwe vorm van een logboek beginnen. Aan het begin van elke op-
komst krijgt één scout de camera. Hij/zij schiet leuke plaatjes en achteraf kiest hij/zij 
er een aantal die een goede indruk geven van wat er is gebeurd. Dan schrijft hij/zij 
wat tekst bij elke foto en zo wordt elke week het fotoboek gevuld. 

En we denken vooruit! De voorbereidingen 
voor het zomerkamp zijn in volle gang. Voor 
de Scouts houden we het zoals elk jaar ge-
heim, maar de leiding weet al waar het zo-
merkamp wordt gehouden. Een prachtige 
lokatie waar we heel veel verschillende acti-
viteiten kunnen doen. De eerste week van 
de zomervakantie (9-16 juli) belooft weer 
een bijzondere week te worden!! 



Vacature voor het Algemeen Bestuur van de  
Scouting Subanhara Liemersgroep 

 
Het groepsbestuur van de Subanhara Liemersgroep is op zoek naar een 
 

Algemeen Bestuurslid M/V 
 

Dit algemeen bestuurslid zal de portefeuille ‘Activiteiten’ tot zijn of haar rekening 
gaan nemen. 
 
Wat ga je doen? 
 
Deze functie houdt in dat je verantwoordelijk bent voor alle acties en evenementen 
(in het algemeen: activiteiten) die plaatsvinden binnen onze groep. Dit zijn alle ac-
ties die speltak-overstijgend zijn, denk aan Jantje Beton, St. Joriskamp, Nationale 
Scoutingloterij, et cetera! De meeste acties zijn jaarlijks terugkerend, andere acties 
zijn incidenteel (zoals bijvoorbeeld de ScoutitOut afgelopen jaar). 
Dat betekent dat je tijdig een aankomende actie of evenement opstart. Je benadert 
hiervoor mensen tijdens de Groepsraad of op een ander moment. Indien nodig 
wordt er een commissie gevormd. Tijdens de voorbereiding van het activiteit hou je 
actief een vinger aan de pols, je stuurt mensen aan en indien nodig neem je de re-
gie tijdens de voorbereidingen (tijdelijk) over. 
 Na elke activiteit zorg je ervoor dat je de informatie uit de evaluatie krijgt en je 
spoort na afloop mensen aan de activiteiten tijdig af te ronden. Denk bijvoorbeeld 
aan de financiële afwikkeling van een actie. Van elke actie is het wenselijk een stan-
daard draaiboek te maken dan wel deze bij te houden. 
Je bekijkt regelmatig of de activiteiten wel financieel haalbaar òf nog wel financieel 
aantrekkelijk zijn en stelt dit indien nodig ter discussie in het AB en vervolgens in de 
Groepsraad. Mogelijk worden er nieuwe acties toegevoegd. Tot slot ga je proberen 
mensen buiten de ‘vaste garde’ te porren voor het organiseren van activiteiten. 
 
Wat vragen wij van jou? 
 
Je bent regelmatig op het Troephuis te vinden, zeker twee maal per maand. Zo hou 
je goed contact met de mensen die een actie voorbereiden. Je kunt goed communi-
ceren, motiveren  en je bent uiteraard zelf ook goed in organiseren van activiteiten. 
Je bent bereid en in staat om nieuwe leiding goed te kunnen instrueren als zij een 
activiteit willen voorbereiden. 
Uiteraard ben je aanwezig op de vergaderingen van het Algemeen Bestuur welke 
in de regel op donderdagavond plaatsvinden. Tijdens de vergaderingen lever je 
actief input op een positief kritische wijze. 
 
Vragen over de vacature? Neem contact op met Joris Hendriksen 



Vriendjes maken! 
 
Jubjam 100 
 
Ook de Explorers gingen dit jaar richting Roermond om deel te nemen aan de Jub-
Jam (Jubileum Jamboree) 100! Dankzij de vader van Eilisha waren we dit jaar einde-
lijk in het bezit van een echte RSA-trui en kon het avontuur beginnen! 
Het weer zat gelukkig mee, maar niet heus, en de aankomst op het terrein ging soe-
pel, maar niet huis. Nadat er vakkundig misbruik van eerder opgedane contacten 
op de LSW werd gemaakt gingen de Explorers als eerste de voor de gelegenheid 
neergelegde brug over!  
 
Na aangekomen te zijn op ons, redelijk kleine, terrein werd er in rap tempo een 
kamp opgebouwd. Twee boogtenten en een bungalowtent (voor de begeleiding) 
werden snel opgezet en we zaten dan ook voor we het wisten, droog in de tent, 
aan een bakkie koffie! En dat terwijl onze buren uit Doetinchem (Hameland groep, 
red.) nog aan het wachten waren op hun spullen. Toen het uiteindelijk heel erg 
hard begon te regenen waren de Explorers zo vriendelijk onze nieuwe vrienden(!) 
uit Doetinchem onderdak en hetgeen overgebleven van de avondmaaltijd te bie-
den.  
 
De rest van de JubJam vloog in zo’n rap tempo voorbij dat het voor dat we het wis-
ten alweer woensdagavond was en we met alle deelnemers (13000) het kamp al-
weer afsloten. Toen donderdag, wederom met regen, alle spullen weer uitgepakt 
waren kon iedereen moe, maar voldaan naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een kleine opsomming van de activiteiten die de Explorers op de JubJam hebben 
beleefd: 

 Vriendjes maken! 

 Feest in de Grachtengordel (Bijna elke avond…)! 

 Waterspektakel! 

 (Nacht)Hikes! 

 Shop till you drop! 

 Hippe artiesten in het centrum van Roermond! 

 Goeie gesprekken! 

 En nog meer vriendjes maken! 
 
Ondertussen is het seizoen weer van start gegaan en het vriendjes maken gaat ge-
woon door!  
 
Zo zijn de Explorers na het lopen van de 
Airborne Wandeltocht in Oosterbeek naar 
het Westen van het land afgereisd om op 
de bruiloft van Olga en Nanning (LSW) de 
Bardienst voor hun rekening te nemen. Als 
proffesionele barkeepers werden er drank-
jes en hapjes geserveerd. Hiermee hebben 
de Explorers een leuk centje verdiend waar-
mee ze een mooie activiteit kunnen gaan 
doen. 
 
Uiteraard is de eerste echte opkomst van 
het nieuwe seizoen het overvliegen. We 
hebben afscheid genomen van Lars, Jeroen, Rik en Marije. De laatste drie zijn on-
dertussen actief bij de verschillende leidingteams. De eerste heeft de zware taak 
van Stamvoorzitter op zich genomen. Uiteraard zijn er ook weer een aantal Scouts 
overgevlogen naar de Explorers, te weten Sam, Paul, Mellanie, Kim en Dieuwertje.  
 
Er is door de Explorers gebrainstormed over programmaideeen. Uiteraard kwamen 
hier weer de meest fantastische ideeen uit naar voren en zo hebben we dus tot het 
einde van dit kalenderjaar een super vol, maar super gaaf programma! 
 
Aan het begin van elk seizoen wordt er door de begeleiding een introductiekamp 
georganiseerd. Het doel van dit kamp is de nieuwe Explorers echt kennis te laten 
maken met de speltak en dus hadden Coen en Tijmen een programma in elkaar ge-
zet.  
 
Omdat we in eerste instantie op zondag Jeu de Boulles ballen zouden gaan rapen 
bij het Jeu du Boulle-tournooi voor gehandicapten begon het kamp op vrijdag-
avond. De explorers werden ontvangen in de grote zaal, waar de koffie en thee 
klaar stond. Hier zouden zij een aantal samenwerkingsspelen doen, waar ze zowel 



zelf moesten nadenken als moesten overleggen om tot het beste resultaat te ko-
men. Na deze spelen werd de avond afgesloten bij het kampvuur… 
 
De volgende ochtend gingen de Explorers, na een overigens meesterlijk ontbijt, in 
twee groepen op weg om “iets” wat zij typisch bij de Explorers vinden horen te 
“regelen”. Ondertussen werd door Coen en Tijmen de kabelbaan gereed gemaakt, 
want Mellanie was tijdens de overvliegopkomst niet aanwezig en om haar er tot 
helemaal bij te laten horen zou zij dus ook nog een keer van de kabelbaan afgaan! 
Nadat de Explorers weer terug waren werd Mellanie nietsvermoedend naar boven 
gedirigeerd, waar zij zich plots in een klimgordel vond en voor ze het wist naar be-
neden zoefde! Beneden stonden de overige Explorers haar op te wachten en nadat 
ze was losgemaakt werd ze met een traditioneel HOOPJUH echt welkom geheten! 
 
Zoals altijd vind er tijdens het introductiekamp ook de presentatie aan de ouders 
plaats. Het nieuwe bestuur (Voorzitter Matthijs, Vice-Voorzitter Elise en Secretaris 
Kim) heeft een powerpoint presentatie voorbereid waarin de ouders duidelijkheid 
over het programma, onze regels en wederzijdse verwachten werd gegeven. Er 
waren redelijk wat ouders aanwezig, maar helaas nog niet allemaal.  Hierna zijn de 
nieuwe Explorers geïnstalleerd en hebben we dus officiceel 11 Explorers! 
 
Omdat er een aantal Explorers zaterdagavond moesten werken (of dansen) werd 
het programma na het avondeten, wat bestond uit 4 verschillende maaltijden!, tij-
delijk onderbroken en werd er door de achterblijvers een filmpje gekeken. Nadat er 
zelfs al een aantal Explorers naar bed waren gegaan, ja dat kan bij de Explorers ge-
woon, kwamen de harde werkers terug. Er werd toen een klein stressmomentje 
gecreeerd, met als leerdoel dat de Explorer zelf zijn programma maakt. Nadat de 
rust redelijk was teruggekeerd wilde een aantal Explorers nog wel ergens gedropt 
worden. Hesje aan en gaan en voor ze het wisten stonden ze in een bosperceel een 
eind verderop om vervolgens terug te wandelen.  
De volgende ochtend hebben we een heerlijke brunch, met bittergarnituur, veror-
berd en kon iedereen naar huis! 
 
De rest van het seizoen beloofd erg 
gezellig, actief en uitdagend te wor-
den en ik heb er dan ook erg veel zin 
in! Met leuke dingen als het kerstkamp 
samen met Scouting Lisse, De Explo-
rerchallenge, het Sint Joris– en na-
tuurlijk het zomerkamp om naar uit te 
kijken zou dit zomaar eens van de bes-
te Scoutingseizoenen ooit kunnen 
gaan worden! 
 
Namens alle explorers van RSA705, 
 
Tijmen Kip 



Vacature voor het Algemeen Bestuur van de  
Scouting Subanhara Liemersgroep 

 
Het groepsbestuur van de Subanhara Liemersgroep is op zoek naar een 
 

Algemeen Bestuurslid M/V 
 

Voor onze Subanhara Scouting groep zijn we op zoek naar een iemand die samen 
met ondergetekende de functie van groepsbegeleider wil vervullen. 
 
De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van een scoutinggroep. Zoals 
het woord het al omschrijft wordt de groep door de groepsbegeleider begeleid. 
 
De groepsbegeleider helpt de (bege)leiding bij lastige zaken zoals kinderen met 
probleemgedrag of moeilijke gesprekken met ouders. De groepsbegeleider coacht 
de begeleiding bij het ontwikkelen van het programma en bewaakt van een af-
standje de afspraken en de samenwerking van het team. De groepsbegeleider sti-
muleert de (bege)leiding om zichzelf te ontwikkelen en de persoonlijke vaardighe-
den te ontplooien. 
 
De groepsbegeleider is aanspreekpunt binnen de groep. dat kan zijn omdat ouders 
iets niet goed vinden lopen. Geïnteresseerden meer van een groep willen weten. De 
groepsbegeleider probeert een overview te houden wat er in de groep gebeurd. 
Probeert de groep te sturen naar aanleiding van het interne beleid van een scou-
tinggroep. 
 
Binnen Scouting Nederland zijn er verschillende cursussen mogelijk om de eigen 
vaardigheden van de groepsbegeleider te ontwikkelen en zo op verantwoorde wij-
ze de begeleiders te ondersteunen. 
 
Om deze functie goed te kunnen vervullen is het van belang dat je regelmatig aan-
wezig bent op het tijdstip van de opkomsten. 
 
Ervaring met Scouting is een pre. 
 
Vragen over de vacature? Neem contact op met Edwin Kuster 


