
In het kort 
 Verschillende speltakken 

waar je leiding kan geven 

 Veel enthousiasme van de 

kinderen 

 Mogelijkheden tot het 

volgen van cursussen 

 Een gezellig leidingteam 

waar je mee samenwerkt! 

 

 Onderdeel van scouting 

Nederland 

o Incl. kortingsacties op 

scouting artikelen 

o Lidmaatschap 

scoutingmagazine 

o Toegang tot scouting 

kampeerterreinen 

 

Contact & meer informatie 
Website:  http://www.keizerkarelgroep.com 
E-mailadres:  info@keizerkarelgroep.com  
 
Adres clubhuis: Zonnestein 64 
   1181 LX Amstelveen 
 

 

 
 

 

 

 

 
Leiding 

Vanaf 17 jaar 
 



Inleiding 
Scouting bestaat dankzij de 
leiding. Zonder de leiding 
kunnen de kinderen niet 
begeleid worden, worden er 
geen opkomsten bedacht en 
worden er ook geen speciale 
evenementen zoals kampen en 
groepsdagen georganiseerd. Een 
erg belangrijke taak dus!  
Als leiding bij 
scouting vindt je 
het leuk om met 
kinderen te werken 
en vindt je scouting 
een leuke 
organisatie.  
Mensen die leiding 
willen worden zijn 
altijd welkom. Dus 
ben je geïnteresseerd lees dan 
verder voor meer informatie en 
neem contact met ons op! 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Speltakken 
De Keizer Karel 
groep bestaat uit 
meerder 
speltakken. Dit 
zijn verschillende 
groepen verdeeld 
aan de hand van 
de leeftijd van de 
kinderen. Bij alle 

speltakken zitten zowel jongens 
als meisjes. De jongste speltak 
zijn de Bevers hierbij zitten 
kinderen van 5 t/m 8 jaar. 
Daarna komen de Welpen met 
kinderen van 8 t/m 11 jaar. De 
kinderen van 11 t/m 15 jaar 
zitten bij de Scouts. En van 15 
t/m 18 jaar zitten de kinderen 
bij de Rowans. Het is bij al deze 
speltakken mogelijk leiding te 
worden. Meer info over de 
speltakken is in de betreffende 
folder te vinden.  
 

Wat krijg je? 
Leiding zijn bij scouting is 
vrijwilligerswerk maar je krijgt 
er wel veel leuke dingen voor 
terug!  

“Waarom je leiding moet 
worden? Zegt het niet 
genoeg dat ik al 16 jaar 

leiding ben?” 

Als eerste krijg je veel 
enthousiaste kinderen. En als je 
graag met kinderen werkt haal 
je daar ook plezier uit! Omdat 
je bij scouting zit krijg je ook 
veel avontuur. Je bouwt 
ervaring op in het werken met 
kinderen en omdat het 
vrijwilligerswerk is staat dit ook 
goed op je CV! Via Scouting 
Nederland bieden we je de 
mogelijkheid tot het volgen van 
cursussen. Er zijn verschillende 
cursussen zoals cursussen om 
bevoegd leiding te worden en 
kampcursussen. Deze cursussen 
worden door ons betaald. Omdat 
je ook lid bent van scouting 
Nederland krijg je kortings op 
scoutingartikelen, een 
scoutingmagazine en toegang tot 
scoutingterreinen. 
Je krijgt als leiding een leuk 
leidingteam waar je vele 
gezellige momenten mee maakt. 
En als leiding beleef je 
natuurlijk vele leuke momenten 
binnen scouting met de 
jeugdleden! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vragen we? 
Zoals al eerder gezegd moet je 
het leuk vinden om met en voor 
kinderen te werken en vindt je 
scouting een leuke vrijetijds- 
besteding. Daarnaast vraagt het 
leiding zijn vrije tijd, niet alleen 
tijdens de opkomst maar ook om 
alles te organiseren. En we 
vragen enthousiasme om alles zo 
leuk mogelijk te doen! Als je al 
enige ervaring hebt zou dit erg 
fijn zijn. 
 

Leidingactiviteiten 
Naast alle bezigheden voor de 
kinderen, van het leiden tot het 
organiseren, doen we ook leuke 
dingen met alleen de leiding. 
Een van de laatste activiteit was 
een gezellige leidingavond met 
allemaal lekkere hapjes en 
drankjes uit verschillende 
landen. Ook hebben we een 
avond een groot spel vol 
competities gedaan. En elk jaar 
hebben we een barbecue voor 
alle leiding! 


