
Vacature Leider (m/v) bij scouting Bataven Ludger in Hengelo 
 

Houd jij van uitdaging en ga je deze ten alle tijden aan?  
Dan is scoutingleider (m/v) iets voor jou!  
 
Scouting is een jeugd- en jongerenorganisatie waarbij duizenden vrijwilligers op landelijk, regio- en 
groepsniveau actief zijn. Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende 
activiteiten waarmee jongens én meiden worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen, waarbij 
spel, samenwerking en plezierige beleving van de vrije tijd voorop staat. 
 
Voor onze scoutinggroep, Bataven Ludger in Hengelo, zijn wij op zoek naar een actieve, enthousiaste 
teamplayer die één van onze speltakken komt versterken.  
 
Onze scoutinggroep bestaat uit 8 speltakken met jongens en meisjes in verschillende 
leeftijdscategorieën: 
Bevers:  4-7 jaar  zaterdagochtend 9.30 – 11.30 uur 
Welpen: 7-9 jaar  zaterdagochtend 9.30 – 11.30 uur 
Wolven: 9-11 jaar zaterdagmiddag 14.00 – 16.00 uur 
Scouts:  11-13 jaar zaterdagmiddag 14.00 – 16.30 uur 
Proscouts: 13-15 jaar zaterdagmiddag 14.00 – 16.30 uur 
Explorers 15-18 jaar vrijdagavond 19.30 – 22.00 uur 
Batactief 18+ jaar vrijdagavond vanaf 20.00 uur 
Stam  23+ jaar vrijdagavond vanaf 21.00 uur  
 
Als leidinggevende bij één van de speltakken zorg je, samen met de rest van het team en de 
teamleider, voor een te gek programma voor de kinderen of jongeren, waarbij meiden en jongens 
worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Buiten deze 'opkomsten' bereid je als 
leidingteam het programma en de eventuele kampen voor. Voor meer informatie over onze groep en 
speltakken, verwijzen wij je graag naar onze website: www.batavenludger.nl 
 
Wat bieden wij jou: 

▪ Een ontzettend leuke hobby in het weekend; 
▪ Een gratis training voor leidingkwalificatie; 
▪ Doorgroeimogelijkheden als teamleider; 
▪ Een gekke, drukke, enthousiaste, maar lieve groep met kinderen (en mede-leiding). 

 
Wat verwachten we van jou: 

▪ Een enorme dosis enthousiasme, pro-activiteit en initiatief; 
▪ Affiniteit met scouting en/of kinderen is een pré, maar zeker niet verplicht. 

 
Ben jij enthousiast, organiseer je graag activiteiten en vind je het leuk om kinderen en jongeren te 
begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Spreekt dit je aan of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar batavenludger@gmail.com 
t.a.v. de groepsbegeleider (Albert Onrust). Of kom eens gezellig langs tijdens de opkomsttijden bij 
ons clubgebouw aan de Twekkelerweg 266 Hengelo. Graag tot snel! 
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