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Menno Simonsz bouwt verder!

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

Beste lezer,
Alweer onze derde nieuwsbrief over de bouw 
van ons nieuwe clubhuis! Het werven van 
fondsen heeft al veel geld opgeleverd, maar 
we zijn er nog niet. In deze nieuwsbrief leest u 
hoeveel geld we tot nu toe hebben opgehaald, 
waar we achter de schermen aan werken, 
welke acties er nog volgen en hoe u ons kunt 
helpen. 
Daarnaast is er ook een nieuwe rubriek waarin 
u de laatste informatie leest over onze groep. 
Wij wensen u wederom veel leesplezier. 

De laatste nieuwtjes over onze groep:
- Wist u dat er na de zomervakantie een 
nieuwe vrouwelijke leiding gaat starten bij 
de verkenners. Wilt u weten wie dit is? 
Vraag het de huidige leiding.
- Wist u dat de welpen en verkenners een 
sponsorloop gaan organiseren? 

We zijn benieuwd wie de meeste rondjes kan 
rennen.
- Wist u dat de verkenners naar de Haarlem 
Jamborette gaan deze zomer? Een kamp dichtbij 
huis, met scouts van over de hele wereld. Zo 
komen er scouts van bijvoorbeeld Tasmanië, 
Indonesië, Singapore, Tanzania, de Verenigde 
staten, Canada, Rusland en Israël.
- Wist u dat we bij het clubhuis meerdere 
aanhangers hebben staan voor de kampen? 
Deze hebben soms onderhoud nodig. Voorheen 
onderhield Willem de aanhangers heel kundig. 
Nu zoeken we naar nieuwe hulp. Kunt u ons 
helpen?
- Wist u dat er een grote boom gekapt is naast 
ons clubhuis? Deze boom was ziek en moest 
snel verwijderd worden.
- Wist u dat de rowans een leuk feest hebben 
georganiseerd op ons clubhuis? Het was een 
geslaagde en druk bezochte avond.
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Tussenstand
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. 
Het nieuwe clubhuis komt er, alleen moeten 
we nog het laatste deel van de financiering bij 
elkaar zien te halen. 
Tot nu toe hebben 12 fondsen ons financiële 
steun toegezegd, waarmee een substantieel 
deel van het benodigde budget een feit is. En 
door middel van overige acties en hergebruik 
van materialen zijn we nóg dichterbij het rond-
krijgen van de begroting. Wie weet kunnen we 
in het najaar al aan de slag!

Benefietconcert: 
Kaart verkoop gestart
Op zaterdag 22 juni organiseren we een 
benefietconcert in de Doopsgezinde kerk, 
Frankestraat 24 Haarlem. Dit is in de kerk waar 
we jaarlijks ook de Boerenkoolmaaltijd eten. 

Het concert wordt gegeven door de Haarlemse 
Vocal Group Buzzz dat onder leiding staat van 
de Spaarndammer Pepijn Lagerwey. 
Deze jonge frisse zanggroep (opgericht in 
2017) zingt a capella popnummers van de 
laatste 15 jaar. 

Eén van onze stamleden is lid van deze zang-
groep en heeft deze speciale avond voor ons 
geregeld. Vanaf 11 mei zijn elke zaterdag de 
kaartjes te reserveren op het clubhuis tussen 
16 en 17 uur. 
Het concert duurt van 19:30 tot 21:00 en de 
kaartjes kosten 10 euro voor volwassenen en 
5 euro voor kinderen t/m 16 jaar. 

De opbrengst van dit concert gaan naar de 
bouw van ons nieuwe clubhuis. Kijk voor meer 
informatie op onze website of op www.vocal-
groepbuzz.nl. Komt dat zien (en horen!)

Geslaagde acties
De afgelopen periode zijn er een paar acties 
geweest om geld in te zamelen voor het 
nieuwe clubhuis. 

Een aantal stamleden heeft een pubquiz geor-
ganiseerd en we hebben gecollecteerd voor 
Jantje Beton (de helft van de opbrengst is voor 
de groep). 
De panters hebben ook een sponsorloop 
gehouden en gestept, gefietst of gerend en ook 
nog een loterij georganiseerd om zo geld op te 
halen voor het zomerkamp en het nieuwe club-
huis. Geweldig gedaan allemaal!

Verschillende onderzoeken
Voor het krijgen van de omgevingsvergunning 
zijn er de afgelopen periode meerdere onder-
zoeken uitgevoerd. 
Zo is er gekeken naar het terrein, de grondwater-
stand, de aan-/afwezigheid van vleermuizen en 
het parkeerbeleid. 

We willen u er aan helpen herinneren om zoveel 
mogelijk lopend of met de fiets naar ons 
clubhuis te komen. Als dit niet kan, kunt u uw 
auto parkeren bij Haarlem-Kennemerland of bij 
de Meester Jan Gerritszlaan.
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U kunt ons nog altijd helpen. 
Lees hier hoe u dit kunt doen! 
Ben jij al lid van onze club van 100?
De eerste acht leden hebben zich reeds 
aangemeld en helpen ons zo bij het bouwen 
van het nieuwe clubhuis. 
De Club van 100 is voor alle 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 100 mensen die 
€100,- doneren als bijdrage voor ons nieuwe 
clubhuis. Mede dankzij uw steun kunnen veel 
kinderen met plezier naar scouting. Als u een 
kleinere donatie wilt doen dan 100 euro dan is 
dit ook mogelijk. Elke euro telt, dus we kunnen 
uw steun goed gebruiken.

De eerste 8 leden van de club van 100 hebben 
zich al gemeld. Wordt u ook lid?
Wilt u lid worden van de club van 100? Mail 
dan naar info@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, welke komt te hangen in het nieuwe 
clubhuis.

Bent u handig of heeft u mogelijk spullen 
voor ons nieuwe clubhuis?
Waar zou onze scoutinggroep zijn zonder al 
die vrijwilligers. Bij de nieuwbouw hebben we 
straks ook veel vrijwilligers nodig. 

Daarnaast zoeken we ook nog spullen voor het 
sanitair, de alarminstallatie, de keuken en het 
aftimmeren/afwerken van het clubhuis. 

Heeft u zelf veel ervaring met elektriciteit aan-
leggen, het plaatsen van sanitair, of andere 
bouwervaring? Heeft u bepaalde spullen die we 
kunnen gebruiken? 
We horen het graag!

Gratis onze club sponsoren! Hoe werkt dat?
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 webshops 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 bepaald percentage van uw aankoopwaarde 
uitgekeerd.

Contact
Heeft u wellicht 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!


