
              
______________________________________________________________________________________

Beste ouders/verzorgers,

Elke week zetten wij als leidingteam ons in om een leuke opkomst te verzorgen voor de kinderen
van onze groep. Daarnaast gaan we meerdere keren per jaar met de kinderen op kamp. Dit alles
doen wij met ontzettend veel plezier. 

De  laatste  tijd  lukt  het  ons  echter  steeds  minder  goed  om de  leidingteams  te  vullen.  Voor
sommige speltakken lijken de problemen zo groot te gaan worden dat ze misschien helemaal
moeten stoppen. We willen uiteraard alles doen om dat te voorkomen. 

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die de leidingteams willen versterken bij één
van onze speltakken. Scoutingervaring is daarbij natuurlijk handig, maar zeker niet vereist. Er is
binnen de groep genoeg kennis en ervaring die we graag delen met nieuwe leidingleden.

Deel uitmaken van een leidingteam bij Tecumseh is hartstikke leuk en erg leerzaam. Je houdt je
bezig  met  het  neerzetten  van  leuke  en  leerzame  activiteiten  voor  een  groep  enthousiaste
kinderen. Je werkt samen met andere enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Daarnaast zijn er
veel gezellige momenten binnen je leidingteam en met andere groepsleden. Je doet dit allemaal
in een prachtige natuurlijke omgeving en sinds kort houden we de opkomsten in ons nieuwe
gebouw.  We vinden  het  belangrijk  om nieuwe leiding te  ondersteunen bij  hun taak.  Daarom
worden nieuwe leidingleden goed ingewerkt en bieden we de mogelijkheid om trainingen van
Scouting Nederland te volgen op kosten van de groep.

Leiding worden bij Tecumseh is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als leidingteam ben je elke week
op het eiland om de opkomst voor te bereiden, te draaien en te evalueren. Daarnaast gaan de
leidingteams natuurlijk mee op de kampen. De gemiddelde tijdsbesteding ligt hierdoor rond de 5
uur per week. Dit lijkt misschien veel, maar je krijgt er ook een heleboel voor terug! 

Ben  of  ken  jij  iemand  die  misschien  onze  nieuwe  leiding  wordt  en  in  een  leidingteam  wil
meedoen,  of  wil  je  graag  meer  informatie?  Stuur  dan  een  mailtje  naar  de  speltak  die  je
interessant vindt:

 Bevers (5 tot 7 jaar, gemengd): bevers-tecumseh@hotmail.com
 Welpen (7 tot 11 jaar, jongens): leiding_welpen@hotmail.com
 Verkenners (11 tot 15 jaar, jongens): verkenners-tecumseh@hotmail.com
 Rowans (15 tot 18 jaar, jongens): rowanstecumseh@hotmail.com

Natuurlijk kun je ook langskomen tijdens een opkomst om de sfeer te proeven. Neem dan van te
voren wel even contact op. 

Tot slot willen we iedereen oproepen om zoveel mogelijk mensen te laten weten dat wij leiding
zoeken, zodat de kans het grootst is dat we nieuwe mensen vinden. 

Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

De leidingteams en het bestuur van Scouting Tecumseh
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