
 
 
 
 
 
 
 
Heerenveen,   
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Zoals jullie weten draait scouting volledig op vrijwilligers. Bij Scouting Polaris 
vinden wij betrokkenheid van ouders ook erg belangrijk. Voor je kind is het 
prettig als je als ouder betrokken bent bij zijn of haar hobby. Je krijgt meer 
gevoel bij de groep en het is positief als leiding en ouders elkaar weten te 
vinden. Daarnaast kunnen de ouders een helpende hand bieden bij allerhande 
activiteiten die er in onze vereniging (moeten) gebeuren. 
 
Je kan binnen Scouting Polaris kan op verschillende manieren iets voor de 
vereniging betekenen. Om een idee te geven wat er mogelijk is binnen Scouting 
Polaris  is een  formulier bijgevoegd met activiteiten en werkzaamheden. Door  
aan te kruisen waar je interesse in hebt geef je voor welke activiteiten wij een 
beroep op je mogen doen. De activiteiten zijn zo divers dat wij er vanuit gaan 
dat er voor elke ouder wel een geschikte activiteit tussen zit.  
 
Als je graag mee wilt helpen dan kan je bijgevoegd formulier invullen en 
inleveren bij de leiding. Eventueel kan je ook via de mail reageren op adres 
helpmee@scoutingpolaris.nl . Wanneer je vragen hebt hier ook terecht of stel 
je vraag aan iemand van de leiding. 
 
Wij hopen op enthousiaste reacties!  
 
Hartelijke groet, 
 
Vrijwilligers van Scouting Polaris  
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Mogelijkheden om mee te helpen binnen Scouting van Polaris  
 

o Wij doen dit jaar ook weer mee met NL-doet dit is op 29 mei 2021. Zou je 
ons willen helpen. 

 
o Ik heb interesse om bestuurslid van de vereniging te worden. 
 
o Wij mogen in Februari/Maart 2022 de BP-tocht Organiseren, heb je zin 

om ons te ondersteunen. Alle hulp is welkom. 
 
o Lid sponsorcommissie (inzetten om sponsors binnen te halen voor de 

vereniging en het gebouw) 
 

o Bijdrage aan communicatie/promotie van Scouting Polaris 
 
 

o Ik heb specifieke kwaliteiten/contacten die ik graag inzet bij  scouting, te 
weten: 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 
o Ik heb een bedrijf en wil graag de mogelijkheden verkennen om Scouting 

Polaris  te steunen: 
......................................................................................................................   
...................................................................................................................... 

 
o Ik heb hele andere ideeën om me in te zetten voor scouting, namelijk: 

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
 
 

o Ik heb geen interesse/tijd om me voor Scouting Polaris in te zetten. 
 
Vink aan wat voor jou van toepassing is. 
Lever dit formulier in bij de leiding of maak een foto en stuur deze naar dit 
mailadres: helpmee@scoutingpolaris.nl 
 
Naam: .................................................................................................................... 
Telefoonnummer: .................................................................................................. 
Emailadres: ............................................................................................................ 
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