Scouting CV van:
Wouter Jinssen.
Sinds mijn 11e jaar ben ik lid van Scouting Wapata te
Ter Aar. Tot mijn 16e als Zeeverkenner en daarna tot
mijn 19e als Wilde Vaert lid. Tijdens mijn Wilde Vaert
tijd ben ik tegelijkertijd beverleiding geweest. Dit heb ik
gezamenlijk gedaan tot mijn 19e waarna ik
Zeeverkennersleiding ben geworden, dit heb ik in totaal
zo’n 7 jaar gedaan tot mijn 26e waarvan de laatste twee
jaar als schipper/teamleider.
Na de Zeeverkennerstijd vond ik het tijd om het wat
rustiger aan te gaan doen dus was ik blij dat er een
vacature was als WV-begeleiding. Daarnaast ben ik ook
bestuurlid bij Wapata dus of het nu echt allemaal wat rustiger geworden is valt nog te
bezien. Ondertussen hoop ik dit jaar de 33-jarige leeftijd te bereiken.
Feitelijk is de Water Scouting voor mij een combinatie van twee hobby’s. Ten eerste ben
ik dol op zeilen maar ook het bouwen van Zeil- c.q. Motor scheepjes. Wat ik dan ook
voor mijn eigen groep meerdere keren gedaan heb. Daarnaast vind ik het groepsgebeuren
en grote activiteiten op het water met groepen kinderen c.q. jong volwassenen ook erg
leuk om te organiseren. Vandaar dat ik ook meerdere keren heb meegeholpen met de
organisatie van het Bootenweekend en als klap op de vuurpijl, het NAWAKA twee jaar
geleden.
Graag zou ik mij binnen het RA-4 bestuur inzetten als waterconsul en activiteitenbegeleider. Dit omdat dat beide taken zijn waarvan ik het nodige weet maar en dus denk
dat ik daarin iets voor de groepen kan betekenen. En dat is mijns inziens primair het doel
van het RA-4 bestuur: Iets betekenen voor de groepen: Als in nuttige (nautische) info,
vlettenprojecten, sleepboot advies, gezamelijke activiteiten zowel voor leden maar ook
voor leiding, contact tussen de groepen bewerkstelligen, maar ook vertegenwoordiging
naar andere organisaties zoals bijv. het KNWV of de waterpolitie. Dit zijn eigenlijk de
kerntaken waar het nieuwe bestuur voor wil staan.
Met vriendelijke groet,
Wouter Jinssen.

