
 
 

Scouting OPV-Schoonoord is op zoek naar een enthousiaste en inspirerende 
voorzitter. Iemand die uitkijkt naar een uitdaging, waarbij hij/zij de mogelijkheid 
krijgt om mede de koers te bepalen van de toekomst van de vereniging.  
 
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je 
de mogelijkheid krijgt om betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk 
om, samen met andere vrijwilligers, maatschappelijk je steentje bij te dragen? Ben je bovendien een 
paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat doet het bestuur? 
Het bestuur van Scouting OPV-Schoonoord is medeverantwoordelijk voor het realiseren van de 
groepsdoelstellingen, het formuleren van beleid en het beheren van de (financiële) middelen. De 
voorzitter speelt daar een belangrijke rol in. De voorzitter heeft zijn ogen op de toekomst en zijn 
voeten stevig in de praktijk in de vereniging.  
 
Welke voorzitter past bij onze vereniging? 
Als voorzitter van OPV- Schoonoord ben je in staat om tegenstellingen te overbruggen, om in 
gezamenlijkheid met de andere zeven bestuursleden kaders te formuleren die ruimte bieden aan de 
veelal jonge leiding om mee te denken over het beleid en de organisatie van de vereniging. Hierin 
heb je als voorzitter vooral een verbindende, motiverende en inspirerende rol.  
 
De inbreng van anderen wordt door jou gewaardeerd, terwijl je de koers van de vereniging niet uit 
het oog verliest, tegenstellingen die hierdoor kunnen ontstaan kun je met een positieve insteek 
bespreekbaar maken.  
 
Functieomschrijving 

 Vertegenwoordiging van de vereniging, zowel naar binnen als naar buiten; 

 Motiveren, stimuleren, adviseren en enthousiasmeren van vrijwilligers; 

 Je weet de vereniging te verbinden tot één sterke vereniging;  

 Voorzitten van bestuursvergaderingen en de jaarvergadering; 

 Medeverantwoordelijk voor beleid en toekomst OPV-Schoonoord. 
 
Profielschets 
De voorzitter van OPV- Schoonoord is een open, toegankelijk en inspirerende persoon die in staat is 
op een soepele, ondersteunende wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 
vereniging. Daartoe beschik je over communicatieve, sociale en organisatorische vaardigheden.  
 
Je hebt zowel oog voor de lange termijn als voor actuele gebeurtenissen. Je herkent en benut de 
aanwezige talenten van alle vrijwilligers binnen de vereniging, vanuit samenwerking realiseer je 
doelen. Hierbij kun je zowel volgen als het initiatief nemen.  
 
Wat krijg je er voor terug? 

 De mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan het jeugd- en jongerenwerk in 
Oosterbeek met een enthousiast en betrokken team; 

 Een uitdagende en leerzame vrijetijdsbesteding waarin je jezelf verder kan ontwikkelen. 
 
Informatie en reageren 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

 Paul Janssen (voorzitter ad-interim), 06-30016200, paul@opv-schoonoord.nl  

 Remco Ulrich (secretaris), 06-42206992, remco@opv-schoonoord.nl 


