Menno Simonsz bouwt verder!

NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF
Geachte lezer,

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen is
scouting Menno Simonsz op de achtergrond al
een tijd bezig om de droom van de bouw van
een nieuw clubhuis te verwezenlijken.
Via deze eerste nieuwsbrief willen we u op
de hoogte brengen van de vorderingen en
plannen hiervoor. Middels vervolg brieven
zullen we u op de hoogte brengen van nieuwe
ontwikkelingen. Daarnaast zijn we o.a. via
deze weg op zoek naar specialisten om ons te
helpen.

heeft grote stappen gemaakt om ons huidige
onderkomen te vervangen.

Een onderkomen met vele mooie herinneringen,
een onderkomen dat we gaan missen.
Maar het is ook een onderkomen welke is
verouderd en niet voldoet aan de wensen die wij
als groep hebben om een afdoende spelaanbod
en (veilige) speelruimte te bieden.
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Want de wil is er om het echt te laten gebeuren: De zomer van 2019 is het doel: Het
zal dan wel een drukke zomer worden, maar
wij zetten ons er 200% voor in om de bouw
dan te laten plaatsvinden! Een commissie,
bestaande uit een aantal van onze vrijwilligers,

Ook multifunctionaliteit (gebruik door derden)
willen we verder uitbreiden en het vergroten van
duurzaamheid (een groener clubhuis)
willen wij realiseren. Het nieuwe clubhuis zal
worden gebouwd op basis van een reeks eisen
welke wij hiervoor hebben opgesteld.
Leest u verder en ontdek wat de plannen zijn,
waar we wellicht uw hulp voor kunnen vragen
en met name:
Laat u informeren en verrassen!
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Het ontwerp
Op basis van onze wensen en eisen, richtlijnen vanuit Scouting Nederland en o.a.
eisen omtrent veiligheid is het ontwerp van
het nieuwe clubhuis gemaakt. Diverse aannemers zijn benaderd en een goede partij is
reeds gevonden voor de bouw van ons nieuwe
thuis.

Planning				
De wens is dat de werkzaamheden rond de
zomermaanden van 2019 van start gaan.
De Zomervakantie zorgt er hierdoor voor dat het
zo min mogelijk opkomsten verstoort.
Bij eventuele uitloop kan het programma dan
zoveel mogelijk buiten plaatsvinden, vanwege
normaliter betere weersomstandigheden.

Daarnaast zullen vrijwilligers, leden van de
groep en derden de verdere realisatie gaan
verzorgen (lees hierover meer in de paragrafen
over financiering en vrijwilligers).

Het streven is daarom om in juni 2019 te starten
met de bouw. Voor die tijd kunnen wij het huidige
clubhuis leeghalen en de spullen opslaan.
Uiteraard: Het is een streefdatum, welke wij
willen halen!
					
Het bouwbedrijf wacht nu op onze definitieve
bevestiging. Echter moet eerst de financiering
volledig rond zijn. De komende periode zal in het
teken staan hiervan. Daarnaast zullen we nieuwe
nieuwsbrieven versturen, zodat u op de hoogte
blijft van de vorderingen om ons doel te behalen,
inclusief streefdatum.
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Het clubhuis zal met name een stuk ruimer
worden dan het huidige onderkomen, met
eigen, ruime lokalen, welke geschikt zijn voor
iedere speltak. Meer bergruimte, meer
veiligheid, groene energie, goed sanitair,
ruimte voor groei van de groep, rolstoeltoegankelijkheid; een aantal eisen welke in
het ontwerp zijn opgenomen.
Daarnaast zal het nieuwe gebouw geschikt
zijn voor verhuur en vast gebruik door bijv.
wijkraden of de kinderopvang. Dit genereert
weer inkomsten.

				
Financiering
Het nieuwe clubhuis komt er! Daarvoor zijn in de
afgelopen jaren meerdere fondsen aangesproken
en hebben wij al veel steun gekregen met recent
nog twee grote toezeggingen vanuit fondsen.
Daarnaast is de groep financieel gezond en is er
een goede basis gelegd voor totale financiering.
We zijn goed onderweg, maar zoeken nog de
laatste extra steun.

De groep levert een bijdrage in de wijk, heet
ieder kind welkom, helpt kinderen in hun ontwikkeling en verzorgt hen een fijne tijd. We hoeven u
niet uit te leggen dat u steun geeft aan een goed
doel. We zijn op zoek naar sponsors!
Dit kan uiteraard altijd via giften of donaties, maar
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een optie als sponsorclicks is bijvoorbeeld
ook al een mogelijkheid (lees hierover meer
op www.sponsorkliks.com). Heeft u ideeën
voor sponsoring dan kunt u daarover contact
opnemen met ons (zie onze contactgegevens
onderaan deze brief).

Club van 100!
Donaties kunnen in grotere en kleinere
vormen. Scouting Menno Simonsz wil op
voorhand zijn sponsoren bedanken!
Zo is er de mogelijkheid onderdeel te zijn van
de club van 100! Deze club zal een eigen plek
krijgen in ons clubhuis, een soort wall-of-fame
met sponsoren! Een club van bedrijven, maar
ook particulieren die € 100,- doneren en zichzelf vereeuwigd zien in ons gebouw! Uw naam,
het logo van uw bedrijf in ons mooie clubhuis?
Contact ons!

vrijwilligers die ons kunnen helpen bij de gunstige
inkoop of aanschaf van (bouw)materialen, vrijwilligers die hun kennis willen delen of komende
zomer tijd willen vrijmaken voor werkzaamheden,
zoals:
- Timmerwerkzaamheden,
- Aanleg van elektra,
- Vloeraanleg,
- Loodgieterswerkzaamheden.
- Schilderwerkzaamheden,
- Tegelwerk etc.
Gaan bij u, net als bij ons, de handen jeuken,
en wilt u uw steentje bijdragen? Nee?
2 Linkerhanden? Geeft niets. De groep zet zich
ieder jaar in voor Jantje Beton en de Grote Club
Actie. Hulp bij bijvoorbeeld de collecte, of een
andere kleine bijdrage in welke vorm dan ook, is
altijd welkom.
Overleg met ons wat u voor ons kunt betekenen!

WNIEUWBOUW
WNIEUWBOUW
WNIEUWBOUW
WNIEUWBOUW
Vrijwilligers / hulp
Een bouwbedrijf, de vrijwilligers van onze
groep, enkele andere reeds bekende
vrijwilligers; een boel handen maken lichter
werk. Daarnaast kan de inzet van vrijwilligers
met kennis van bepaalde werkzaamheden
de kosten drukken.
Wanneer de planning
exact wordt, denkende
aan een volledige opruim-,
sloop-, bouw- en verhuisplanning, zullen extra
handen soms gevraagd
worden. Hiervoor zal in
vervolgbrieven wellicht
ook een beroep gedaan
worden op u!
We zijn NU op zoek naar

Contact
Heeft u ideeën, wenst u zich aan te melden voor
een bijdrage in welke vorm dan ook? Financieel,
via werkzaamheden of een andere helpende
hand? Neem contact op met het bestuur
van onze groep. Dit kan o.a. via de mail:
info@mennosimonsz.nl. Alvast bedankt!
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