
Vacature: 
secretaris Scouting Rijen
Scouting Rijen is één van de grootste  
scoutingroepen in Nederland.  
We hebben meer dan 200 jeugdleden en  
zo’n vijftig vrijwilligers die ieder weekend  
vol enthousiasme een leuk programma  
aanbieden dat past binnen het scoutingspel.

Scouting Rijen is op zoek naar een  
aanvulling op het groepsbestuur in  
de vorm van een secretaris.

Ben jij een regelwonder?
Word dan secretaris van Scouting Rijen

Wat ga je doen?
Als groepssecretaris ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging van vergaderingen en voor het verzamelen  
en bewaren van informatie voor de groep. Je zorgt in de eerste plaats voor een efficiënt lopend secretariaat.  
Concreet houdt dat in:
• De verslaglegging van vergaderingen op bestuurs- en groepsniveau (zo’n 12 per jaar).
• Het samen met de voorzitter de vergaderingen voorbereiden: het tijdig versturen van aankondigingen,  

het regelen van tijd en plaats, het opstellen en versturen van de agenda’s en het inventariseren van ingekomen stukken.
• Het opstellen van een jaarplanning.
• Het afhandelen van alle binnenkomende en uitgaande post ten behoeve van het groepsbestuur en  

de groepsvereniging. De secretaris dient als eerste aanspreekpunt voor de buitenwereld.
• Het verzorgen van de communicatie naar alle jeugdleden en ouders met betrekking tot groepsactiviteiten  

en bijzondere draaimomenten.
• De vertegenwoordiging van de ledenadministratie in het groepsbestuur: de ledenadministratie zelf is  

een gedelegeerde functie.

Wat heeft Scouting (Rijen) jou te bieden?
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting Rijen besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende  
manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te  
hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige  
mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

Wat maakt het de moeite waard?
Naast dat het een goede ervaring is, zorgt het natuurlijk voor een hoop plezier voor jezelf en  
tevreden jeugd- en kaderleden die met veel plezier ieder weekend naar Scouting komen! 

Wat zoeken wij in jou?
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger die niet vies is van wat administratie en die op zoek is naar  
een uitdaging?  Ben je iemand die beleids- en planmatig kan werken en heb je goede contactuele en schriftelijke  
vaardigheden? Dan is dit zeker wat voor jou!

Belangrijk:
• Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.


