Scouting is niet alleen voor de jeugd. Ook creatieve moeders, rekenwonders, organisatie talenten en
gezelligheidsdieren zijn van harte welkom. Ruim 30.000 vrijwilligers maken het mogelijk dat meer dan
90.000 kinderen en jongeren het spel van Scouting spelen. Zij zijn als het ware de reisleiders van de
ontdekkingsreis. Ze openen steeds weer nieuwe deuren. Een groot deel van die vrijwilligers doet dat als
leidinggevende. Daarnaast zijn er allerlei mensen actief in besturen en in ondersteunende functies.
Cursussen en trainingen worden ontwikkeld en gegeven. Het materiaal wordt beheerd. Het clubhuis wordt
onderhouden. Nieuwe spelideeën worden ontwikkeld.
Goed getraind op weg
De vereniging Scouting Nederland zorgt ervoor dat je als leidinggevende niet zonder bagage op
ontdekkingsreis gaat. In je eigen regio kun je trainingen volgen. In deze trainingen leer je alles over Scouting
en over jouw functie.
Daarna blijf je bij met vervolgtrainingen. Een workshop schminken of een thema-avond over pesten.
Bovendien vind je in de vereniging allerlei deskundigen die je vragen kunnen beantwoorden.
Er is een boekenkast vol informatie en ideeën. Of je nu grote activiteiten gaat coördineren of Welpenleider
wordt, als jij de uitdaging aangaat kun je op de groep rekenen. Op een plezierige manier leer je zo heel wat
bij.
Scouting A.P.V. Gorinchem
Vind je het leuk om met kinderen te werken, ben je niet bang voor vieze
kleren en kan je wel tegen een stootje, dan is leiding geven bij een van
onze speltakken zeker wat voor jou.
Doe je het liever wat rustiger aan, dan is een functie binnen het bestuur
misschien een optie.

De kosten
De contributie voor kaderleden is € 45,per jaar.
De opkomsten
Ons clubgebouw kan je vinden aan de
Sportlaan 4 in Gorinchem. Kom een
keer vrijblijvend meedraaien om de
sfeer te proeven en de kat uit de boom
te kijken.
De deuren van ons clubhuis zijn open op
vrijdagavond van 19:15 uur tot 22:15
uur en op zaterdag van 10:00 uur tot
16:30 uur.
Interesse?
Voor meer informatie over een functie
als leiding of bestuurslid kan je contact
opnemen met het secretariaat:
info@scoutingapv.nl
www.scoutingapv.nl

