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Beste ouders / verzorgers,
Wij zijn blij met het scouting-lidmaatschap van uw kind(eren) en we weten het haast wel zeker: dat is
wederzijds. De leiding van de scoutinggroep Skoltaro doet zo veel mogelijk om het alle jeugdleden
naar de zin te maken en om tegelijkertijd ook een klein steentje bij te dragen aan het opgroeien van de
kinderen.
Toch is er iets waar we uw aandacht voor willen vragen. De belangstelling voor Scouting in
Eibergen is groot en momenteel hebben we gelukkig voldoende vrijwilligers om de speltakken te
leiden. We hebben echter wel een aantal vacatures in het bestuur. Om de groep goed draaiende te
houden is het van groot belang dat deze open plekken zo snel mogelijk weer worden gevuld.
Momenteel is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Groepsbegeleider:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Henk Kloosterman (aftredend per 31-12-2015)
Ineke Oonk (aftredend met ingang van volgend seizoen)
Linda Hallers
vacature
André Teselink
Derk Zeedijk
Marjan te Raa

Zoals u ziet zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter, een secretaris en een groepsbegeleider. Het
vinden van een nieuwe voorzitter en een secretaris is het meest urgent. Nu zult u zich misschien
afvragen wat deze functies precies inhouden en wat er van een voorzitter en een secretaris wordt
verwacht. We zullen het in een paar zinnen zo goed mogelijk proberen te verwoorden.
Allereerst zoeken we natuurlijk een betrouwbare en verantwoordelijke personen. We hebben tenslotte
wel een grote groep minderjarigen onder onze hoede. Samen met de penningmeester vormen de
voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur van onze scoutinggroep. Misschien denkt u nu: ‘ik heb
helemaal geen verstand van scouting, dus dit is niets voor mij.’ In dat geval vragen we u het volgende
te overwegen: de werkzaamheden van de voorzitter en de secretaris wijken niet wezenlijk af van die
van andere verenigingen. Specifieke kennis van scoutingzaken is daarvoor niet noodzakelijk, maar
enige bestuurlijke ervaring is natuurlijk een pre.
U hoeft echt geen manager of leidinggevende te zijn om voorzitter te worden. We verwachten ook niet
dat de voorzitter iedere zaterdag bij de opkomsten aanwezig is. Hij/zij heeft voornamelijk een
coördinerende rol en is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het contact met externen zoals de
gemeente Berkelland en andere scoutinggroepen uit de omgeving. Samen met het bestuur zorgt de
voorzitter er niet alleen voor dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan om de scoutinggroep
draaiende te houden, maar ook dat het beleid voor de komende jaren wordt uitgestippeld. De huidige
voorzitter beëindigt zijn functie per 31-12-2015. Dit geeft een opvolger ruim de tijd om onze groep
goed te leren kennen en ervaring op te doen voordat het voorzitterschap wordt overgedragen.

De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met alle administratieve werkzaamheden van de
scoutinggroep. Zo is hij/zij verantwoordelijk voor de ledenadministratie, treedt op als contactpersoon
voor inkomende- en uitgaande post van de vereniging en het opstellen van de notulen van
vergaderingen. Natuurlijk denkt de secretaris mee over beleidszaken en het ontwikkelen van een
meerjarenplan. Ook hier geldt: we zoeken echt geen organisatiedeskundige, maar iemand die redelijk
ordelijk is en beschikt over enige mondelinge- en schriftelijke vaardigheden.
Uiteraard vergen deze functies wel wat van uw tijd. Per week bent u er een paar uur druk mee.
We zijn geen vergadertijgers, dus vergaderen we maar een keer of vijf per jaar. Deze vergadering is
afwisselend bij één van de bestuursleden thuis. Verder zijn er nog groepsraadvergaderingen met de
speltakleiding. Deze worden meestal in de periode na een bestuursvergadering gehouden in het bos
en duren over het algemeen maar een uurtje. Hierbij hoeft niet het hele bestuur aanwezig te zijn.
Meestal volstaan we met een delegatie van het bestuur. Bestuursleden doen normaal gesproken niet
mee met de opkomsten, maar bij evenementen die voor de hele groep worden georganiseerd zoals
een klusdag of een open dag, wordt wel verwacht dat zij hieraan ook deelnemen. Goed voor de
saamhorigheid binnen de groep en bovendien erg gezellig!
En als ik ‘ja’ zeg, hoe lang zit ik er dan aan vast? In principe tenminste één jaar. Eénmaal per jaar
houden we een algemene ledenvergadering en daarin wordt het bestuur voor het komende jaar
gekozen. Uiteraard kunnen bestuursleden zich ook herkiesbaar stellen.
Natuurlijk beseffen we terdege dat we nogal wat van u vragen, maar in het belang van onze groep
doen we toch een beroep op u. Zonder uw hulp is het niet mogelijk om Scouting Skoltaro draaiende te
houden.
Heeft u nog vragen, of wilt u nog wat meer weten over de werkzaamheden van de voorzitter, de
secretaris of één van de andere bestuursfuncties? U kunt dan contact opnemen met de voorzitter
(0545 472992 of voorzitter@skoltaro.nl). We hopen natuurlijk dat we uw interesse hebben gewekt!
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Scouting Skoltaro Eibergen,
Henk Kloosterman
Voorzitter

