Welpenstaf
Wat zoeken wij:
-

man/ vrouw van 16 jaar of ouder;

-

iemand die zich graag in wil zetten voor een leuke ochtend/middag/avond, een
prachtig weekend en een geweldig kamp. Vooral voor de kinderen maar
natuurlijk ook voor zichzelf;

-

iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging;

Wat is kenmerkend voor de welpen:
-

groep kinderen (ca. gemengde groep van 30 jongens en meisjes) in de leeftijd
van 7 t/m 10 jaar;

-

veel afwisselende programma’s variërend van bosspelen, speurtochten, sport
en spelletjes. Veel programma’s worden in een thema gegoten. Als staf heb je
veel inbreng in de programmering en kun je je eigen kwaliteiten en ervaringen
inzetten;

-

kinderen worden diverse technieken bijgebracht waaronder kaart lezen,
knopen en koken. Als staf probeer je op een speelse wijze de technieken over
te brengen op de kinderen;

-

tijdens een weekend of kamp probeer je als staf een zo vet mogelijk weekend
of kamp te organiseren met iedere keer een nieuwe uitdaging voor zowel de
kinderen als stafleden.

Wat is de tijdsinvestering:
-

wekelijks op zaterdagochtend van 09:30u tot ca. 13:00u;

-

gedurende het jaar ca. 2 a 3 weekenden van vrijdagavond tot zondagochtend;

-

1 zomerkampen;

-

gedurende het jaar enkele (groeps)vergaderingen

-

in overleg met het stafteam ben je zelf verantwoordelijk voor je
tijdsinvestering. Studie en werk gaan uiteraard voor, in overleg kunnen er “op
maat” afspraken gemaakt over jouw tijdsinvestering.

Stafinformatie welpen

1

Wat krijg je er voor terug:
-

wekelijks heel veel plezier, lol en actie;

-

voldoende mogelijkheden om programma’s te organiseren die je zelf leuk
vindt, altijd al graag had willen doen of daar waar je zelf goed in bent en graag
met andere wil delen;

-

veel organisatietalent. Veel werkgevers geven mensen die leiding hebben
gegeven bij Scouting de voorkeur bij een eventuele sollicitatie;

-

diverse staffeestjes en een stafweekend;

-

veel waardering van de kinderen, ouders en staf- en bestuursleden;

-

ervaring in het samenwerken met stafleden en kinderen. Leiding geven draagt
bij aan een sociale ontwikkeling;

-

hecht en gezellig stafteam met nieuwe vrienden,

Wat kost deze hobby je:
-

stafleden die daarnaast geen jeugdlid zijn, betalen geen contributie;

-

eenmalige aanschaf kleding;

-

bij extra (staf)activiteiten eigen bijdrage die meestal wordt geminimaliseerd tot
een zeer laag bedrag (€10-);

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen kun je altijd contact
opnemen met groepsvoorzitter Ward Gijsberts. Als je interesse hebt om een keer
langs te komen en te ervaren hoe het er op een zaterdagochtend aan toe gaat, ben
je altijd welkom.
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