
Profiel eerste materiaalmeester 
 
Overleg met stichtingsbestuur over boten en alle materialen in bezit van de Greate Pier 
Overleg materiaalmensen en (bege-)leiding 
Overleg en ondersteunen onderhoudscommissie 
Adviseren stichtingsbestuur over beheer materialen Greate Pier 
 
Toezicht en beheer boten en boot- en onderhoudsmaterialen 
Toezicht en beheer kampeermaterialen, kookmaterialen 
Toezicht en beheer van materiaal in magazijnen, gebruik zeecontainer en gebruik botenloods 
Toezicht en beheer pionier materialen 
Toezicht en beheer bb motoren met toebehoren 
Toezicht en beheer algemeen spelmateriaal 
 
Boten: varend materieel Greate Pier; vletten, Narwal, Zeekoe 
Bootmateriaal: tuigage, staand want, roeimateriaal, zeilen, bakskisten, reservemateriaal, 
zwemvesten 
Onderhoudsmateriaal: verf, lak, kwasten, schuurpapier, chemicaliën, machines 
Kampeermateriaal: tenten en toebehoren, kooktoestellen, gasflessen 
Pionier materiaal: balken, touw, tonnen, etc 
Magazijn: 2 magazijnen met inhoud 
Bb motoren: diverse bb motoren in bezit van Greate Pier 
 

Gezocht: Eerste materiaalmeester Scoutinggroep Greate Pier  
 
Voor toezicht en beheer van de bezittingen van de Greate Pier groep, zijn wij op zoek naar een 
eerste materiaalmeester. Deze zorgt -  in overleg met stichtingsbestuur, (bege-)leiding en eventuele 
overige materiaalmeesters - voor het toezicht en beheer van boten, bootmateriaal, 
kampeermateriaal, pionier materiaal. De eerste materiaalmeester is onderdeel van onze 
onderhoudscommissie. 
 
Hij/zij draagt mede zorg voor onderhoudsmaterialen tijdens de onderhoudsperiodes. Ook kijkt de 
eerste materiaalmeester toe op het gebruik van magazijnen, zeecontainer en botenloods. Hij geeft zo 
nodig materiaal uit de magazijnen uit aan de diverse speltakken. Het geven van advies naar leiding en 
stichtingsbestuur wordt op prijs gesteld. 
 
Wij zoeken iemand met echte liefde voor onze spullen en het gebruik hiervan door de leiding en 
leden van de Greate Pier. De functie is in overleg met het stichtingsbestuur Greate Pier Sneek, 
flexibel in te vullen en te aanvaarden. Ook is deze functie te splitsen voor twee kandidaten. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie?  

Bel, app of mail dan even naar G. Schingenga, 06 14166278, schingenga@home.nl 

Met vriendelijke groet, 

Namens stichtingsbestuur Scoutinggroep Greate Pier Sneek, 

Gerhardus Schingenga, voorzitter 

mailto:schingenga@home.nl

