
Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland 

Vacature: Voorzitter 

Omschrijving 
Je bent voorzitter van de groepsvereniging Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland. Als            
voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de stuur leden en werkgroepen in te zetten                
voor de groep. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig               
in de praktijk in de groep. 

Verantwoordelijkheden 
● Algemene aansturing van de groep. 
● Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en andere externe organisaties en           

instanties. 
● Opstellen van de agenda’s voor de groepsraad, TLO’s en stuur vergaderingen (in            

samenwerking met de secretaris en/of het stuur). 
● Het leiden van de groepsraad, TLO’s en stuur vergaderingen. De voorzitter zorgt dat             

besluiten worden genomen. 
● Afstemmen van werkzaamheden in het stuur. 
● Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de          

groep in samenwerking met de rest van het stuur. 
● Motiveren, stimuleren en adviseren van stuur leden, werkgroepen en leiding. 

Vereisten 
● Je onderschrijft de missie en gedrags- en het huisregels van Scouting Jhr. Beelaerts             

van Blokland en de gedragscode van Scouting Nederland. 
● Je bent minimaal 21 jaar of ouder. 
● Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen of kunt deze              

overleggen. 
● Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren en                  

ontwikkelen. 

Inschatting tijdsbelasting 
● Circa 10 uur per maand. 
● Er zijn ongeveer 6 Groepsraden, 6 TLO’s en 10 Stuur vergaderingen per jaar. 

Aanmelden 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@scouting-bvb.nl vóór zondag 8            
november a.s. om 23:59. 

http://www.scouting-bvb.nl/wp-content/uploads/2019/12/Gedrags-en-huisregels-Scouting-Jhr.-Beelaerts-van-Blokland.pdf
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode/file
mailto:info@scouting-bvb.nl


Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland 

Contact 
Voor vragen of opmerkingen over deze vacature kun je contact opnemen met de huidige              
voorzitter Arjan Woertman of de overige leden van het Stuur: Arjan Woertman, Steven van              
de Graaf, Han IJzerman, Wilke van Helden, Robin Alderliesten of Wiebe de Hooge. 


