
 
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. 

Waterscouting ZV de Batavieren te Nijmegen is aangesloten bij Scouting Nederland. ZV de 

Batavieren heeft ruim 100 leden en bestaat uit een hechte groep vrijwilligers die wekelijks 

met een groot aantal enthousiaste en betrokken stafleden op zaterdag de opkomsten draaien. 

In de zomer is dat met name op het water in Middellaar bij ons wachtschip. In de winter zijn 

we te vinden in de blokhut op de Grootstalselaan in Nijmegen.  

 

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

Heb je affiniteit met jeugdwerk en hou je er van om samen met andere vrijwilligers iets op te 

bouwen?  

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

jou! 

 

Een energieke voorzitter M/V (vrijwillig) 
 

Functieprofiel 

Je bent voorzitter van het bestuur van de groepsvereniging van de ZV de Batavieren. Samen 

met het groepsbestuur zorg je voor de ontwikkeling van de groep.  

 

Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de 

groep en draagvlak te creëren onder alle vrijwilligers. Je bent besluitvaardig, accuraat, 

stressbestendig, betrokken, en in staat de verschillende belangen te overzien en mee te nemen 

bij het opzetten van jaarplannen en besluitvormende vergaderingen.  De voorzitter heeft 

zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de groep.  

 

Je bezigheden 

• Algemene aansturing van de groep.  

• Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen. 

• Het leiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat 

besluiten worden genomen en acties worden uitgezet.. 

• Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur. 

• Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep. 

• Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden. 

 

Je bagage: 

• Je hebt een paar uur per week te besteden aan deze taak en bent beschikbaar voor 12 

vergaderingen per jaar waarvan je van enkele voorzitter bent  

• Daarnaast zijn er activiteiten waar we je inzet voor vragen. Denk aan financiële acties, 

groepsactiviteiten en regionale scouting vergaderingen 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en 

van ZV de Batavieren 

• De voorkeur gaat uit naar een voorzitter die al lid is (geweest) van ZV de Batavieren en 

bekend is met onze groep en/of affiniteit heeft met waterscouting 

• Je bent minimaal 21 jaar of ouder. 

• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen. 

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

 

Je beloning 

• Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt 

bieden aan kinderen en jongeren. 

• Wij betalen onbeperkt uit met vriendschap, gezelligheid, plezier en frisse ideeën 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

• Het opdoen van veel nieuwe contacten 

• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het groepsbestuur via 

info@batavieren.com  of marian@batavieren.com 

 

 
ZV de 

BATAVIEREN 
• Telefoon secretaris:  

06 15207410 

• mail secretaris:  
info@batavieren.com 

• Adres accommodatie:  
Grootstalselaan 13 
6533 KH  Nijmegen 

• IBAN-rekeningnummer: 
NL20 INGB 0002 9455 50 

• www.batavieren.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Scouting biedt leuke en 
spannende activiteiten 
waarmee meiden en jongens 
worden uitgedaagd zich 
persoonlijk te ontwikkelen. 

• 40 miljoen leden wereldwijd 

• Scouting Nederland is de 
grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van 
Nederland met meer dan 
100.000 leden. 

• 75% van de vrijwilligers is 
jonger dan 25 jaar. 

• Ruim 1.000 Scoutinggroepen 

• 21 labelterreinen 

• Koningin Máxima is 
beschermvrouwe van 
Scouting Nederland. 
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