
Bestuurslid vernieuwing gebouwen
(vrijwillig) (m/v)

Scouting OPV-Schoonoord is op zoek naar een enthousiaste, inspirerende en energiek bestuurslid
‘vernieuwing gebouwen’. Iemand die uitkijkt naar een uitdaging, waarbij hij/zij de mogelijkheid krijgt
om voor de vereniging te werken aan toekomstbestendige locaties en mede de koers te bepalen van
de toekomst van Scouting OPV-Schoonoord. 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!

Als bestuurslid vernieuwing gebouwen ben je de schakel tussen het onderhoudsteam (klusteam) en het
bestuur. Daarnaast ben jij de trekker in de voorgenomen ver- en nieuwbouw van onze gebouwen.
Samen met andere bestuursleden bepaal je de koers van de vereniging en bied je een podium voor de
jonge vrijwilligers, om hen zo betrokken en actief te houden bij het reilen en zeilen van de groep.

Nieuwe vrijwilligers worden welkom geheten volgens de afspraken ‘’sociale veiligheid’’. Het kunnen
aanleveren van een VOG is een vereiste.

Functieomschrijving
Als bestuurslid vernieuwing gebouwen onderhoud  je nauwe contacten met het klusteam om te zorgen
dat de bestaande gebouwen hun functie kunnen blijven vervullen. Daarnaast heb je een coördinerende
rol bij het (verder) ontwikkelen van de geplande ver- en nieuwbouw van onze gebouwen. Hiertoe heb je
contact met de architect, de bouwadviseur en alle reeds gevormde teams (o.a. bouwteam, financiële
commissie, juridische team, gebruikersteam, etc.). Waar mogelijk maak je daar ook deel van uit. Naast
deze speciale taak draai je volwaardig mee in het bestuur als het gaat om verenigingszaken.

Profielschets
Je bent een ‘samenwerker’ en hebt goede contactuele eigenschappen, kunt goed plannen en
organiseren. Interesse in en/of ervaring met bouwen en verbouwen is een pré.

Wij bieden
- Veel plezier door betrokken te zijn bij allerlei activiteiten;
- de mogelijkheid om bij te dragen aan het jeugd- en jongerenwerk in Oosterbeek e.o.;
- een veelzijdig en uitdagend takenpakket;
- gezelligheid en deelname in een leuk en gedreven team;
- onderdeel uitmaken van een vitale vereniging en bijbehorend netwerk van

betrokkenen en vrijwilligers;
- een gezellige en leerzame vrijetijdsbesteding;
- de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen;
- en nog veel meer!

Gemiddelde tijdbesteding
Gemiddeld een aantal uren in de week
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Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je contact opnemen met:
Erik-Jan Kollen (aftredend bestuurslid): erik-jan@opv-schoonoord.nl

Reageren?
Heb je interesse in deze functie? Neem dan vóór zaterdag 5 februari 2022 contact op met:
Tijmen Pranger (secretaris): tijmen@opv-schoonoord.nl


