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SPELTAK SPECIAL 
leidingweekend. Vrijwilliger zijn is super tof.

Tijs (14 jaar, scout)
Wat zou een vrijwilliger doen bij scouting?
Erg veel! Een vrijwilliger kan leiding zijn.
Maar die kan ook meehelpen met het onderhoud, 
het gebouw moet worden geveegd. De 
kampvuurkuil ook. De spullen moeten worden geteld 
en gerepareerd.
En de toren van Jota Joti moet worden gemaakt.
Tijdens zomerkamp zijn er erg veel vrijwilligers nodig. 
Elke groep heeft dan vrijwilligers voor het vervoer 
nodig, ook voor de spooktocht, en nog veel meer… Er 
zijn altijd wel vrijwilligers nodig bij scouting. Zonder 
vrijwilligers zou scouting er niet zijn.

Dirk (31 jaar, groepsbegeleider)
Vrijwilliger bij Uotha kan je op meer manieren zijn; als leiding op de voorgrond, 
of op de achtergrond als bestuurslid, lid van het klusteam of organisatie van 
een van de grotere activiteiten. Veel vrijwilligers zijn overigens lid van een van 
de twee stammen, zodat ze geregeld de gezelligheid van de club kunnen 
meemaken en bij kunnen houden wat er speelt. 
Al heb je maar een uur per week de tijd, dan ben je al een goede vrijwilliger, 
echter is onze ervaring dat je er meer tijd in steekt. Maar dat vindt iedereen het 
altijd wel waard.

Wanneer wij spreken over kader, dan bedoelen we alle vrijwilligers van Scouting 
Uotha. Dat is natuurlijk niet alleen de leiding, maar ook achter de schermen zijn 
vele vrijwilligers actief om Uotha draaiende te houden, denk bijvoorbeeld aan 
het bestuur, het gebouwbeheer, de vrijwilligers achter de nieuwsbrief of de 
website, maar ook de praktijkbegeleiders, vertrouwenspersonen en nog veel 
meer. In deze special laten we een klein stukje zien van wat vrijwilligers bij uotha 
allemaal doen. 

Jesse (6 jaar, bever) 
Mijn leiding doet kiezen wie de vlag mag hijsen, wie 
het doosje open mag maken. Zeggen wanneer iets 
begint en stopt. Drinken halen en de jel schreeuwen. 

Robin (20 jaar, welpenleiding)
Een vrijwilliger bij scouting is altijd bezig, het bedenken 
van programma’s het begeleiden bij programma’s 
en zorgen voor de juiste sfeer. De drijfveer van een 
vrijwilliger binnen de scouting is natuurlijk de lol en het 
genieten met de speltak. Dit maakt wat scouting is!

Marieke (15 jaar, explorer)
Ik denk dat de vrijwilligers bij Uotha veel doen 
waaronder: activiteiten zoals weekendjes organiseren, 
zorgen dat het clubgebouw netjes blijft. Maar ook 
staan sommige ook elke week klaar voor de speltak 
waar ze leiding geven met een leuke activiteit. Maar gezelligheid met de andere 
vrijwilligers is er volgens mij ook genoeg.

Nicky (28 jaar, beverleiding)
Een vrijwilliger bij Uotha doet toffe dingen zoals groepsweekenden of jota/
joti organiseren. Maar de vrijwilliger zorgt er ook voor dat de kinderen iedere 

week een tof programma hebben. Gelukkig krijgen we daar als vrijwilliger ook 
dankbaarheid voor van ouders maar ook door middel van een leidingfeest en 

Wat doet een vrijwilliger bij Uotha volgens...
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...allemaal vrijwilligers zijn?
…dit voor hun plezier doen?
...daarom ook zo genieten van enthousiaste reacties van ouders en kinderen?
...creatief met geld omgaan om de contributie laag te houden?
...allemaal een VOG hebben?
...elkaar ook wel eens buiten scouting treffen, op een terrasje bijvoorbeeld?
...van veel gezelligheid, lees bier, houden?
...ook mensen zijn die jullie zelden zien?
...allemaal anders zijn?
...zich thuis voelen bij scouting?
…vrijwilligerswerk vaak naast hun drukke studie of baan doen?
...meestal helemaal geen pedagogische achtergrond hebben?
...vaak zelf jeugdlid geweest zijn bij Uotha? 
...soms oud jeugdleden zijn, die scouting zo missen, dat ze terugkomen om 
leiding te geven? Dit seizoen waren dat er drie! 
...die helemaal nieuw bij scouting zijn zich ook 
snel thuis voelen? 

Lijkt het jou ook tof om vrijwilliger te worden bij Scouting Uotha? Neem dan 
contact op met Dirk, onze groepsbegeleider groepsbegeleider@uotha.nl 
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Wist je dat kaderleden...


