
 

 

Staflid worden bij de Shanti´s van scouting Fons Olterdissen?  
 

De Shanti’s van scouting Fons Olterdissen zijn een leuke meidengroep van meiden 

tussen de 7 en 11 jaar. Wij organiseren   veel leuke activiteiten in en rondom 

Maastricht, zoals bosspelen, speurtochten, balspelen, koken of pionieren. Werkelijk 

niets is ons te gek! Wij zoeken iemand van 17 jaar of ouder, die ons wil helpen deze 

activiteiten te organiseren. Lijkt het je leuk om staflid te worden of wil je op een 

andere manier als vrijwilliger een steentje bijdragen aan onze vereniging? Lees dan 

aandachtig deze flyer! 

 

We hebben elke week op zaterdagochtend (9.30u – 11.30u) opkomst met een divers 

programma. De ene week gaan we het bos in, terwijl we de andere week 

bijvoorbeeld gaan koken. Stafleden geven tijdens de opkomst leiding aan de 

kinderen en zorgen ervoor dat de opkomsten worden voorbereid. Bij scouting leer je 

spelenderwijs je eigen ervaring over te brengen op de kinderen. Dit kan 

scoutingervaring zijn, maar ook knutselervaring, kookervaring of gewoon 

levenservaring.  

 

Wat verwachten wij van je? 

Je moet het logischerwijs leuk vinden om met en voor kinderen te werken en je vindt 

scouting een leuke vrijetijdsbesteding. Daarnaast vraagt staflid zijn vrije tijd, niet 

alleen tijdens de opkomst maar ook om alles te organiseren. Het belangrijkste is dat 

je gemotiveerd en enthousiast ben om alles zo leuk mogelijk te doen !   

 

Wat krijg je? 

Staflid zijn bij scouting is vrijwilligerswerk maar je krijgt er wel veel leuke dingen voor 

terug! Als eerste krijg je veel enthousiaste kinderen. En als je graag met kinderen 

werkt haal je daar ook plezier uit! Omdat je bij scouting zit krijg je ook veel avontuur. 

Je bouwt ervaring op in het werken met kinderen en omdat het vrijwilligerswerk is 

staat dit ook goed op je CV! Via Scouting Nederland bieden we je de mogelijkheid 

tot het volgen van cursussen. Er zijn verschillende cursussen zoals cursussen om 

bevoegd staflid te worden en kampcursussen. Omdat je ook lid bent van scouting 

Nederland krijg je korting op scoutingartikelen, een scoutingmagazine en toegang 

tot scoutingterreinen. Je krijgt als staflid een leuk stafteam waar je vele gezellige 

momenten mee maakt. En als staflid beleef je natuurlijk vele leuke momenten 

binnen scouting met de jeugdleden! 

 

Is je interesse gewekt en wil je een keer komen kijken of wil je graag wat meer 

informatie? Neem dan contact met ons op ! 

 
 

 

 

 

Contact 

 Angelique Gordijn 

 contact@olterdissen.nl 

 Telnr: +31 6 36180439 

 Adres: Maastrichterweg 5 

6228XT Maastricht 

 


