Scouting Alexandergroep Ermelo

Inschrijfformulier
nschrijfformulier en inventarisatie
Vrijwilligerspool Alexandergroep Ermelo
Bij Scouting kun u zich op eindeloos veel manieren inzetten als vrijwilliger. De
meeste Scoutingvrijwilligers ken
kent u waarschijnlijk als leidinggevenden van een
groep kinderen of jongeren. Maar wist u dat we u ook met andere kwaliteiten
enorm goed kunt inzetten? Wat dacht u van het
et helpen bij het bouwen van een
website, een klus in het bestuur van onze Scoutinggroep of het organiseren van
bijzondere activiteiten? Er is altijd wat te doen. Met maar een paar uur vrije tijd
bent u al een geweldige vrijwilliger. Er zijn verschillende vrijwilligersklussen en
daarvan is er altijd wel eentje die aansluit bij uw kwaliteiten of juist bij datgene
wat u nog wilt leren. Help ons mee!

Door het ondertekenen en inleveren van dit formulier geeft u het bestuur van de Alexandergroep
toestemming om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen bij de bevoegde instantie.
Deze verklaring is verplicht voor alle vrijwilligers die werken met en in de buurt van minderjarigen.
GEGEVENS VRIJWILLIGER:
Achternaam:
Voornaam:
Adres:

Postcode
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres
Geboortedatum:

(nodig voor VOG aanvraag)

Beroep:

Hobby’s &
intresses:
Ik ben bereid om regelmatig te helpen als vrijwilliger bij de Alexandergroep
als lid (svp aankruisen wat van toepassing is)
is):
LEIDINGTEAM
o
o
o
o
o
o
o

parttime leiding, 1 keer per maand
parttime leiding, 2 keer per maand
parttime leiding, 3 keer per maand
inval leiding
fulltime leiding
voorbereiding van programma’s
bij opkomsten waar mijn beroeps
beroeps- of interessevaardigheden naar voren komen.
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Mijn voorkeur gaat uit naar de speltak (meerdere antwoorden mogelijk):
o
o
o
o
o

Bevers (5-7 jaar)
Welpen (7-11 jaar)
Scouts (11-15 jaar)
Explorers (15-18 jaar)
Geen voorkeur
Ik heb :

o
o
o
o

ervaring met activiteiten voor kind
kinderen (bv jeugdclubs e.d.)
scoutingervaring als leidinggevende
vroeger zelf bij scouting gezeten
(svp als bekend oude lidnummer en groep opgeven)
geen ervaring
ONDERSTEUNINGSTEAM

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uitgeven en innemen van groepsmaterialen op zaterdagochtend
1 keer per maand
2 keer per maand
3 keer per maand
elke zaterdag
koffiezetten bij groepsevenementen zoals bv sint Joris, overvliegen etc.
materiaalbeheer
onderhoud gebouw
bijhouden website
PR-taken
verkeersregelaar
collecte Jantje Beton
Simone (35): ””Dankzij Scouting heb ik een
uitgebreid netwerk. Ook voor vrijwilligers is
Scouting een toffe vrijetijdsbesteding waar je
veel nieuwe vrienden maakt en ook nog eens
aan je vaardigheden werkt!”

ONDERTEKENING
Datum:

Handtekening:

Naam:
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