Gezocht

Begeleiding Jeugdviertal Puitenol
Jeugdviertal begeleid(st)er(s)
Al weer ruim 11 jaar lang wordt in het Puitenol
het dikkoppencarnaval voorgegaan door ons
jeugdviertal. De prinses, hofdame, kleinste
boer en narreke zijn tijdens carnaval bij alle
officiële jeugdevenementen aanwezig, gaan
daarbij voorop in de polonaise en zijn het
visitekaartje van het Puitenolse kindercarnaval.
Het jeugdviertal kan dit echter niet alleen en
nu Clasien, de moeder aller jeugdviertallen,
haar taken gaat overdragen, is de S.O.K. op
zoek naar één of meerdere nieuwe
begeleiders of begeleidsters ter
ondersteuning van het jeugdviertal; iemand
(of een groepje) die gedurende het gehele
carnavalsseizoen zorgt dat het jeugdviertal
niets hoeft te missen en zich geheel kan
richten op het feesten samen met alle andere
dikkoppen.

Taakomschrijving
Van de begeleider(s)/begeleidster(s) van het
jeugdviertal worden de volgende taken verwacht:
‣ Beheren agenda jeugdviertal m.b.t. carnaval (i.s.m.
grootste boer)
‣ Communicatie tussen jeugdviertal (en hun ouders)
en de S.O.K. / organisatie
‣ Zorgen dat het jeugdviertal tijdig aanwezig is bij de
verschillende evenementen
‣ Begeleiding jeugdviertal ten tijde van evenement (i.s.m.
organisatie evenement)
‣ Samen met jeugdviertal bedenken van leuke act(s) voor bij
evenement zoals bijvoorbeeld de jeugdkwaok
‣ Assisteren bij verkiezing nieuw jeugdviertal (i.s.m.
jeugdcommissie S.O.K.)

Functie-eisen
‣ Goed om kunnen gaan met kinderen
‣ Goede organisatorische en
communicatieve vaardigheden
‣ Rijbewijs en in bezit van een auto is een pré
‣ Beschikbaar alle dagen van carnaval (incl.
vrijdag voor carnaval)

Wat krijg je terug
Een geweldige ervaring. Je maakt carnaval
vanaf de eerste rang mee, ziet de
jeugdviertallen enorm groeien in hun rol en
ontvangt daarbij een enorme waardering
vanuit het jeugdviertal, maar ook vanuit de
gehele carnavalswereld. Kortom, een
onvergetelijke ervaring.

Interesse
Lijkt jou dit iets, ken je iemand voor wie dit
misschien iets zou zijn of wil je meer weten,
neem dan contact op met Tim Blommerde
(tim.blommerde@gmail.com of 06 - 1745
8357).

