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Menno Simonsz bouwt verder!

Scouting Menno Simonsz, Melkerijpad 10, Noordersportpark, Haarlem-Noord, www.mennosimonsz.nl

Geachte lezer,
Zoals u weet zijn wij druk bezig om te zorgen 
dat wij op korte termijn een nieuw clubgebouw 
kunnen bouwen. In deze nieuwsbrief vindt u de 
belangrijkste informatie omtrent de nieuwbouw. 
Echter hebben we nog wel uw steun nodig! 
Lees in deze nieuwsbrief hoe u kunt helpen.

Ouderinformatiemiddag 
nieuw clubhuis 2 maart
Op 2 maart is er een informatiemiddag voor 
alle ouders. Tijdens deze bijeenkomst hoort u 
onze plannen, ziet u de tekening van het 
nieuwe gebouw en kunt u uiteraard vragen 
stellen. Wij hopen dat u komt. Tijdens deze 
bijeenkomst kunt u ook kijken welke hulp wij 
nog nodig hebben. Er zijn twee momenten 
waarop u langs kunt komen.
11.00-11.30 uur: Tijdens het laatste half uur 
van de opkomst van de Panters
16.00-16.30 uur: Tijdens het laatste half uur 
van de opkomst van de welpen en verkenners.
 

Maart in het teken van het clubhuis 
Het nieuwe clubhuis komt er, alleen moeten we 
nog het laatste deel van de financiering bij 
elkaar zien te halen. Daarom willen we in maart 
zoveel mogelijk de publiciteit halen en veel acties 
ondernemen. Deze maand moet in het teken 
staan van ons nieuwe clubhuis. 

Alle speltakken zullen op zoek gaan naar een 
manier om geld in te zamelen, daarnaast zullen 
we de kranten aanschrijven en andere activiteiten 
ondernemen. 
Heeft u nog goede ideeën? Laat het ons weten. 

Agenda:
2 maart:  Ouderinformatiedag nieuw clubhuis
4 - 9 maart:  Jantje Beton collecte (hulp van 
  ouders en leden is zeer welkom)
16 maart:  Sponsorloop Panters met publiciteit

Via onze Instagram en Facebook blijft u op de 
hoogte van het laatste nieuws. NIEUWBOUW
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Een avondje gezellig een collecte lopen 
voor Jantje Beton!
Elk jaar lopen wij voor de Jantje Beton 
Collecte. Jantje Beton is hét goede doel dat zich 
samen met kinderen inzet voor meer en uitda-
gender speelruimte en meer speeltijd in Neder-
land. De leiding, het bestuur en alle stamleden 
lopen minimaal een avond om geld op te halen 
voor het goede doel en ook voor onze eigen 
groep. 

De helft is voor het nieuwe clubhuis! 

We zouden het zeer waarderen als ook ouders 
en jeugdleden een avond met ons meelopen. 
De collecte is in de week van 4 t/m 9 maart. 
We starten elke avond om 17.00 uur vanaf het 
clubhuis. Dit jaar is er zelfs de mogelijkheid op 
de woensdag tussen 16:00 uur en 18:00 uur te 
helpen. Doet u mee? Uit ervaring weten we dat 
we meer krijgen als ook de kinderen een avondje 
lopen. Want iedereen zegt ja als zij het vragen. 
Geef u op bij de leiding van de speltakken.
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Geslaagde acties
De afgelopen periode zijn er al een paar acties 
geweest om geld in te zamelen voor het 
nieuwe clubhuis. Zo hebben onze leden 
heel veel loten verkocht voor de grote club-
actie. Een geweldige actie die veel geld heeft 
opgeleverd. Door middel van de oliebollen-
verkoop is ook geld opgehaald. De oliebollen 
waren erg lekker. 

De grond onder ons nieuwe clubhuis 
(Erfpacht) 
De grond onder ons eigen clubhuis is van de 
gemeente. Wij mogen deze grond gebruiken in 
ruil voor erfpacht. Deze constructie zorgt 
ervoor dat ons nieuwe gebouw geen eigendom 
wordt van de gemeente. We hopen dat de ge-
meente Haarlem ons tegemoet wil komen in de 
kosten voor de grond bij nieuwbouw, omdat we 
een maatschappelijke instelling zijn. 
De komende maanden zullen er gesprekken 
plaatsvinden met de gemeente om alles op 
papier te laten zetten door de notaris. 

U kunt ons op heel veel manieren 
helpen; kennis, financieel, 

avondje gezellig lopen, specifieke 
klussen, door gewoon iets te 

kopen wat u al moest 
hebben, enz… 

Hierna leest u 
over alle manieren waarop 

u ons kunt helpen 
en leggen we uit hoe het werkt. 
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Doneer eenmalig €100 en 
wordt lid van de club van 100!
Ben jij al lid van de club van 100? Elke euro 
telt, dus we kunnen uw steun goed gebruiken. 
De Club van 100 is voor leden en niet-leden, 
buren, ouders, opa’s en oma’s, bedrijven en 
vrienden van de Menno. Kortom voor iedereen 
die een steentje wil bijdragen aan ons nieuwe 
clubhuis. De club van 100 bestaat uit mensen 
die €100,- doneren als bijdrage voor ons nieu-
we clubhuis. Mede dankzij uw steun kunnen 
veel kinderen met plezier naar scouting. De 
eerste leden hebben zich al aangemeld. 

De leden van de club van 100 krijgen 
een speciale vermelding op het 

“Club van 100-bord”.
Wilt u lid worden van de club van 100? 
Mail dan naar clubvan100@mennosimonsz.nl. 
U wordt dan gevraagd om uw donatie aan de 
groep over te maken o.v.v de club van 100 en 
uw naam. U komt daarna op ons speciale club 
van 100-bord. 

Handen uit de mouwen
Waar zou onze scoutinggroep zijn zonder alle 
vrijwilligers. Elke week staat de leiding weer 
klaar een leuk programma te organiseren. En 
na onze oproep voor vrijwilligers om te helpen 
een nieuw clubhuis te bouwen stonden er 
spontaan ook ouders en opa’s op. Een van de 
aangemelde vrijwilligers is een oude bekende 
van de groep en was aannemer en is nu met 
pensioen.Heeft u zelf ervaring met elektriciteit 
aanleggen, het plaatsen van sanitair, of andere 
bouwervaring? We horen het graag! Tijdens 
de bijeenkomst van 2 maart is er een uitgeb-
reid overzicht van alle klussen die moeten ge-
beuren. Misschien is er wel een klus voor u bij!

Kopen wat u al moest kopen en sponsor toch 
Scouting Menno Simonsz
Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels betalen 
een commissie voor elke bestelling die via onze 
pagina op SponsorKliks.nl wordt gedaan. 
Deze commissie stort Sponsorkliks op onze 
bankrekening. Of je nu rechtstreeks naar 
bijvoorbeeld Bol.com of Coolblue gaat of via 
SponsorKliks.nl, je betaalt hetzelfde. Alleen in 
het laatste geval keert de internetwinkel ons een 
commissie uit en hier profiteren we direct van!
We hebben een eigen pagina op Sponsorkliks.nl 
met links naar uiteenlopende shops in verschil-
lende categorieën zoals: kleding, schoenen, 
elektronica en vakanties. Veel bekende web-
shops zijn aangesloten: Denk aan Bol.com, 
Zalando, Hema, Wehkamp en Thuisbezorgd.nl. 
Wanneer je iets koopt in één van deze webshops 
via onze pagina, krijgen wij een percentage van 
uw aankoopwaarde uitgekeerd. 

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!


