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Profiel Hoofdleiding Noordelijk Pinksterkamp 
 

Plaats in de organisatie: 
 
 

 

 

Groen: Kampstaf 
Blauw: Diensten en Speltakken 
Oranje: Stichting Noordelijk Pinksterkamp 

 

 
Als hoofdleider ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en 
evaluatie van het Noordelijk Pinsterkamp. 

 

Men handelt daarbij conform de statuten van de Stichting Noordelijk 
Pinksterkamp, de kampregels en het handboek. 

  

Stichting 

NPK 
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Taken 
 

- Leiding geven aan de organisatie Noordelijk Pinksterkamp 

- Voorzitten en voorbereiden van de vergaderingen 
- Medewerkers in de organisatie aanspreken en stimuleren om hun taak, klus te klaren 

of aan te passen 
- Vertegenwoordigen van het kamp naar lokale en provinciale overheden, politie, 

brandweer, medische diensten en defensie. Afspraken maken met diverse instanties 
over betreffende voorwaarden en omstandigheden waar het Noordelijk 
Pinksterkamp aan moet voldoen om te mogen plaatsvinden 

- Overzicht hebben over het geheel van belangen welke het Noordelijk Pinksterkamp 
vertegenwoordigd 

- Zorg dragen voor een adequaat vrijwilligersbeleid 
- Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen t.b.v. spelaanbod, wetgeving, 

kampeeromstandigheden 
- Relaties onderhouden met diverse geledingen binnen het Noordelijk Pinksterkamp 

en daarbuiten 
- Zorg dragen voor verdere continuering van het Noordelijk Pinksterkamp als kamp 

maar ook als organisatie 
- De belangen van het Noordelijk Pinksterkamp vertegenwoordigen 
- Contactpersoon tussen kampstaf en stichtingsbestuur 

 
 

Eisen 
 

- Ruime scoutingervaring, bij voorkeur binnen het Noordelijk Pinksterkamp in een 
leidinggevende functie 

- Maatschappelijk de nodige kennis en ervaring meebrengen om de functie vorm te 
geven 

- Bereid zijn tijd te investeren in vergaderingen en bijeenkomsten van de kampstaf, als 
ook in voorkomende gevallen overdag voor overlegsituaties met gemeenten, 
provincie en Defensie 

- Beschikken over goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als schrift 
- Het vermogen hebben de binding met en binnen het Noordelijk Pinksterkamp te 

stimuleren 
- Integere en daadkrachtige verbinder 
- Beschikken over goede sociale vaardigheden 
- Lid van Scouting Nederland 
- Actuele VOG 


