Regio Zuid-Oost-Nederland
Een inspirerende tijdsbesteding van
3-4 uur per week.
afhankelijk van eigen inzet en betrokkenheid

Functie: Spel Teams Overleg voorzitter

Regio team: Regio Spel Teams

Regio Spel Teams: Bevers / Welpen / Scouts / Explorers / Roverscouts
Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten:
 Je maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de regio.
 Je geeft sturing en ondersteuning (geen leiding) aan de Regio Spel Teams.
 Je bewaakt de samenstelling en de continuïteit van deze Regio Spel Teams; Indien nodig zet je een nieuw
team op. Samen met VWO werf je en begeleid je nieuwe speltakteamleden.
 Je ziet er op toe dat de Spel Teams 2 á 3 x per jaar een regio spel activiteit en een Spel Raad organiseren
voor de specifieke speltak van de groepen uit de regio. En je bewaakt de planning van deze activiteiten.
 Je bent beheerder van de regio monitor. Hiermee houdt ieder regio team bij hoe de aanwezigheid en
deelname van de groepen is bij de activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen.
 Je rapporteert de monitor gegevens per kwartaal aan het DB en het AB. Je duidt de stand van zaken.
 Je organiseert 2 á 3 x per jaar een STO: Spel Team Overleg.
 Je houdt goed contact met de groepen en je bent op de hoogte van de lokale ontwikkelingen.
 Je hebt up-to-date informatie over de ontwikkeling van alle spelprogramma’s en je zorgt dat je de laatste
regiospelen en thema’s in huis hebt.
 Je bent bekend met de contactpersonen van het Landelijke Spel Team (bevers, welpen, scouts, explorers,
roverscouts).
 Je leest de landelijke publicaties en nieuwsbrieven.
Coördinatie, samenwerking & ondersteuning:
 Je werkt samen met het trainingsteam en de regio coaches tav ondersteuningsvraagstukken.

Jij bent iemand die…












Beleidsmatig en planmatig / projectmatig kan werken en denken.
Contactueel vaardig is, en kwaliteiten heeft om ‘teamleider’ te zijn.
Gecommitteerd, enthousiast en betrokken in woord en daad is.
Een klantgerichte en resultaatgerichte instelling heeft.
Redelijke beheersing van Word; Excel en PPT.
In staat is om een vertrouwensrelatie met een scoutinggroep en regio teamleden op te bouwen.
In teamverband kan en wil werken.
Bekend is met de interne organisatie van de vereniging (groep, regio, land).
Op de hoogte is van het programma-aanbod voor de speltakken binnen Scouting.
Samengevat: een 100% Scout!

Versie 1.0: 2016-05-14

