
 

Gezocht Welpenleiding M/V (vrijwillig) 
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor 

een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame 

speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Scouting de Argonauten is 

aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting de Argonauten heeft 75 leden en wil verder groeien en 

ontwikkelen.  

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je 

de mogelijkheid krijgt om in Rotterdam en Lansingerland betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling 

van kinderen? Vind je het leuk om samen met andere vrijwilligers iets op te bouwen in je eigen 

buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Een energieke Welpenleid(st)er M/V (vrijwillig) 

Functieprofiel 

Welpen zijn kinderen binnen Scouting in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar. Met elkaar hebben zij een hele 

leuke tijd. Gezocht wordt naar gezellige en enthousiaste welpenleiding. Ben je zo iemand? Kom dan 

eens kijken bij de Welpen van Scoutinggroep de Argonauten!  Daar kun je al deze avonturen beleven. 

Ons clubhuis is een 24 meter lange binnenvaarder. Dit schip (De Hoop) ligt in de Rotte, vlak bij de 

Irenebrug bij Terbregge. Vanuit ons clubhuis trekken we er iedere zaterdag tussen 10 en half 1 op uit; 

op ontdekkingstocht door het Bergse Bos en verder. Eens per jaar gaan we met z’n allen op 

zomerkamp ergens anders in Nederland! Je gaat samen met het team zorgen voor een wekelijks 

afwisselend en attractief spelaanbod. Vanzelf sprekend heb je buiten de bijeenkomsten contact met 

de ouders. Het programma wordt 1x per 2 maanden vastgesteld en voorbereid. 

Wat doet een Welpenleid(st)er? 

 Maakt, bereidt voor en evalueert – met de overige teamleden - wekelijkse programma’s voor 
de groep kinderen 

 Voert deze programma’s uit 

 Maakt, bereidt voor en neemt deel – met de overige teamleden – aan weekendkamp(en) 

 Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling 
 

Wij vragen: 

 Je bent 17 jaar of ouder 

 Je bent bereid om je zaterdagochtend in te spannen voor de opkomst 

 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen (kosten 
worden vergoed) 

 
Wij bieden: 

 Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt 
bieden aan kinderen en jongeren 

 Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

 Het opdoen van veel nieuwe contacten 

 De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen 



 

 
 
Bijzonderheden: 

 Scouting groep de "Argonauten" is aangesloten bij scouting Nederland. Alle vrijwilligers zijn 
via scouting Nederland verzekerd 

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met: 
 
Jurian Hensen.  
Mob: 06-13205291 
Mail: Jurian@argo8.nl 
Website: www.argo8.nl   
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