
Wordt jij onze tweede man of vrouw ?! 

 

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting 

zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De regio biedt ondersteuning naar 

de onderliggende verenigingen zodat zij ieder kind een veilige en leerzame 

speelomgeving en uitdagende activiteiten voor jongeren kunnen bieden. 

  

Scouting Regio drie Rivieren Utrecht is aangesloten bij Scouting Nederland. De Regio 

biedt onder meer activiteiten (beverdagen, welpendagen, scoutsdagen, zwemwedstrijden,  

scouting wedstrijden) ,trainingen (via een regionaal team van trainers), en ondersteuning 

aan het waterwerk (Admiraliteit 12 ‘Neerlands Midden’). Ook is het bestuur betrokken bij 

de afhandeling van de subsidie voor scouting binnen de gemeente Utrecht. Het 

regiobestuur is ten slotte nog vertegenwoordigd in de beheerstichting van het Regio-

gebouw (de Geerloff Witteveen Stichting). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, 

secretaris, penningsmeester en een vice-voorzitter, maar is verder uitgebreid met een 

coördinator Trainingen, coördinator spelactiviteiten, een coördinator Waterwerk en een 

aantal faciliterende functies (bijvoorbeeld een afgevaardigde Landelijke Raad, gegevens 

beheerder, HRM en een vertrouwenspersoon,). De Regio Drie Rivieren Utrecht biedt 

ondersteuning 40 Scoutinggroepen, 3.000 jeugdleden, 1.250 stafleden in de stad Utrecht, 

het westen van de provincie Utrecht en aan het waterwerk in Midden Nederland.. De regio 

is van plan verder te groeien in de kwaliteit van de ondersteuning maar vooral ook in 

kwaliteit van onze activiteiten. Uitdaging en plezier staan daarbij voorop. 

 

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, 

waarbij je de mogelijkheid krijgt om binnen de regio betekenisvol te zijn voor de 

ontwikkeling van het scouting spel ? Vind je het leuk om, samen met andere enthousiaste 

vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen regio? Ben je bovendien een paar uur in de 

week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Een energieke vice-voorzitter M/V (vrijwillig) 

Functieprofiel 

Je bent vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de Regio drie rivieren Utrecht. 
Als vice-voorzitter vervang je de voorzitter bij diens afwezigheid. Je bezit de kunst 
de kwaliteiten van alle bestuursleden in te zetten voor de regio. De vice-voorzitter 
heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de 
regio. 

 

Wat doet de vice-voorzitter? 

 Zorgt, bij afwezigheid van de voorzitter, voor de algemene aansturing van de regio  

 Neemt, in overleg met de voorzitter, een aantal taken van hem/haar over 

 Zie toe op de totstandkoming en uitvoering van meerjarenbeleid, jaarplannen en 

taakverdeling in de regio.  

 Motiveert, stimuleert en adviseert de mede-bestuursleden en regiovrijwilligers!  
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Belangrijk:  

 Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting 

Nederland 

 Je bent minimaal 21 jaar of ouder 

 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze 

overleggen 

 Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren 

 Er wordt gestreeft naar een gelijkmatige verdeling tussen mannen en vrouwen 

binnen het dagelijks bestuur. 

 De voorzitter en vice-voorzitter mogen niet van het zelfde geslacht zijn. 

Inschatting tijdsbelasting: 

 Circa 10 uur per maand 

 Er zijn 10 vergaderingen per jaar 

 Er zijn 2 landelijke voorzitters overleggen per jaar 

 Bezoeken van Regionale activeiten 

 Deelnemen aan landelijke functie gerelateerde activiteiten 

Wij bieden: 

 Een inspirerende functie waarin je de voorwaarden schept waardoor de 

verenigingen en activiteitenteams een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding 

kunnen bieden aan kinderen en jongeren  

 Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

 Het opdoen van veel nieuwe contacten 

 De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen 

 Een leuk en dynamisch team om mee samen te werken 

Gewenst 

 Je dient affiniteit te hebben met het vrijwilligerswerk in het algemeen en met 

Scouting in het bijzonder. 

 Je bent lid van Scouting Nederland (of bereid dit te worden). 

 Je dient bereid te zijn om door middel van het volgen van cursussen en training, 

deskundigheid te vergaren. 

 Je hebt een klantgerichte en resultaatgerichte instelling. 

 Je kunt projectmatig werken. 

 Je beschikt over de nodige bestuurlijke ervaring 

Aanstelling / benoeming 

 De kandidaat kan worden voorgedragen door het regiobestuur. 

 De vice-voorzitter wordt benoemd door de regioraad voor een periode van 3 jaar 

met de mogelijkheid tot maximaal 2 keer een verlenging. 

 De verkieziging/benoeming mag in principe niet samenvallen met die van vice-

voorzitter, secretaris en penningmeester, mocht dit wel het geval zijn dan zal er 

een oplossing gevonden moeten worden voor de periode van de benoeming. 

 

 

Wil je meer over deze uitdagende functie weten, of heb je interesse,  mail dan naar 

HRM@scouting-utrecht.nl 
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