
Vacature: RSW Twenteland zoekt  

een enthousiaste organisator 

 

De Regionale scoutingwedstrijden zijn een weekendkamp voor scoutspatrouilles, waarin ze strijden om 

de titel ‘beste scouts van de regio’. Tijdens dit weekend zetten de scouts hun eigen tent en keuken op, 

koken ze voor zichzelf en zorgen ze als patrouille voor elkaar. Ze doen vernieuwende en leuke 

programma’s, lopen een hike en beleven mooie kampvuuravonden. Het hele kamp en de programma’s 

worden in een thema gegoten wat het allemaal nog toffer maakt. Naast het wedstrijdelement is er het 

regionale element; de scouts ontmoeten hun mede-scouts uit de regio en beleven samen een geweldig 

kamp. 

Voor de organisatie van dit evenement zijn wij op zoek naar een organisator in 

het coördinatie team. 

Samen met twee andere leden van het co-team ben je verantwoordelijk voor het organiseren van dit 

kamp. Je zorgt dat de 20-30 ploegen (150-200 scouts) een geweldig kamp beleven waarbij er aandacht is 

voor alle belangrijke aspecten. Denk hierbij aan een leuk programma, een flitsend thema, de juiste 

faciliteiten, financiën en veiligheid. Om dit te kunnen bereiken werf, informeer en stuur je medewerkers 

aan (45-70 personen). Je verdeelt de taken, controleert of de onderdelen zijn voorbereid en stuurt 

wanneer nodig bij. In de aanloop naar het kamp worden de taken verdeeld tussen de leden van het co-

team. Je organiseert het kamp onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur van Twenteland. 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken iemand die plezier heeft in het organiseren van een kamp voor kinderen in de scoutsleeftijd.  

In de aanloop naar het kamp ben je een organisator die weet hoe hij gebruik maakt van zijn/haar 

scouting netwerk en snapt hoe hij/zij zaken voor elkaar krijgt. Creativiteit en samenwerken zijn hierbij 

van groot belang. Tijdens het kamp zit je in de rol van coördinator. Je bent een probleemoplosser en 

pakt zelfstandig zaken op om zo de werklast binnen het co-team te verminderen. Je vindt het niet erg 

om druk te zijn, jij haalt je voldoening uit de lachende gezichten van scouts en medewerkers.  

Wat vragen wij? 

In de aanloop van het kamp vragen we dat je ongeveer 1-2 uur per week steekt in de organisatie van het 

kamp. Naarmate het kamp dichterbij komt kan deze tijd oplopen naar 2-3 uur per week. Wij vragen dat 

je van donderdagavond 19 april tot en met zondagmiddag 22 april aanwezig kan zijn tijdens de RSW. Het 

co-team vergadert ongeveer 1x per maand over de vorderingen vanaf januari. Je bent lid van scouting 

Nederland en kan op aanvraag een VOG overdragen. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je de kans om ervaring op te doen in het organiseren van grootschalige regio activiteiten en 

het uitbreiden van je netwerk. De vaardigheden die je opdoet zijn van waarde zowel binnen scouting als 

in je professionele carriere. Hiernaast zijn kinderen, ouders, medewerkers en de regio je zeer dankbaar. 

Het betreft een vrijwillige (onbetaalde) functie. 

Heb je interesse of heb je naar aanleiding van de vacature vragen? Stuur dan een mail naar 

rswtwenteland@gmail.com. De sluitingsdatum van de vacature is 1 januari 2018. 
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