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Aan het werk!

Programma van eisen
zo goed als klaar

Je gaat beginnen met het lezen van het derde
nummer van de Klimop Nieuwbouw Nieuwsbrief.
Als het goed is valt het je op dat deze dit keer
gevuld is met meerdere en diverse artikelen. Dat
zegt wat over alle activiteiten omtrent de nieuwbouw die zijn uitgevoerd! En er is veel actie geweest, denk aan de ontwerpwedstrijd, het bezoek
van de gemeenteraad op 1 maart, de creatieve
workshop en noem maar op. Deze inleiding is de
perfecte plek om tegen iedereen die heeft mee
geholpen te zeggen: GOED BEZIG!

Op 28 november zijn alle speltakken uitgenodigd voor de ‘Nieuwbouw Speltak Avond’.
Elk speltak heeft op die avond een gesprek
gehad waarin zij wensen en eisen konden
vertellen met betrekking tot de nieuwbouw.
De gesprekken gingen van de invulling van
een eigen ruimte tot samenwerking met andere verenigingen. Voor de Werkgroep Bouw
was deze avond erg waardevol en bracht het
veel goede ideeën op.

Stiekem kijken we nu al uit naar de volgende
nieuwsbrief omdat we nieuwsgierig zijn naar de
volgende ontwikkelingen. Daarnaast willen we
jullie oproepen om de Klimop goed en positief
onder de aandacht te brengen in Waddinxveen.
Laten we ons goed zien op activiteiten in Waddinxveen (Oranjedag, 4 mei, Dierendal enz.) en
mocht je een twitteraccount hebben: twitter er
over en gebruik @klimopgroep #Waddinxveen.
Veel leesplezier namens de splinter nieuwe
redactie!
Martine en Tamara

In de maanden erna is de Werkgroep Bouw
meerdere malen bij elkaar gekomen om
deze gegevens te verwerken in een zogenoemd Programma van Eisen (PVE). Nu, vijf
maanden na de ‘Nieuwbouw Speltak Avond’,
is het PVE voor 90% ingevuld. De laatste
details worden
verwerkt waarna er vervolgens aan de
hand van het
PVE de eerste
schetsen kunnen worden
gemaakt.
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Bezoek gemeenteraad
groot succes
Een opgetuigde boot, kampvuur, chocomel,
spelende kinderen op het clubhuis, fantastische,
door kinderen gemaakte maquettes van nieuwe
clubhuizen en vlammende betogen van scoutingleden van onze groep. De voltallige gemeenteraad
van Waddinxveen werd op vrijdag 1 maart j.l.
getrakteerd op een middagje waterscouting.
Groot was de verbazing toen zij hoorden en zagen
wat wij doen voor de kinderen uit Waddinxveen e.o.
Vroeger, nu en in de toekomst. De maatschappelijke betekenis van scouting, het plezier dat kinderen
beleven aan het zijn van waterscout, de rituelen,
normen en waarden van onze groep, allemaal zaken
die de raadsleden soms versteld deden staan. En
natuurlijk hebben zij ook ervaren in welke gebouwen wij alle speltakken moeten huisvesten. En ja, zij
waren er vol van overtuigd dat de omstandigheden
niet meer ideaal zijn, dat er verandering (lees:
nieuwbouw) nodig is en dat wij steun hiervoor
verder moeten organiseren.
En dat gaan wij ook doen. We moeten nu doorpakken om onze plannen te realiseren en onze
droom van een nieuw clubhuis waar te maken. De
gemeenteraad is na deze middag ervan overtuigd
dat het nodig is. Nu komt het erop aan om onze
plannen verder uit te werken en te presenteren aan
het college van Burgemeester en Wethouders. En
dat gaan we doen ook.
Iedereen die aan deze middag heeft meegewerkt
om hiervan een succes te maken: onwijs bedankt!
Op naar de volgende stappen!
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Out of the box: wel of
geen doosvorm??
Een inspirerende middag die in het teken stond
van ‘out of the box denken’. Een middag, waarbij
de eerste schetsen over tafel gleden en waarbij de
discussie werd gevoerd hoe we het huidige terrein kunnen indelen met een nieuw clubhuis met
minimaal twee speelvelden, botenopslag en alle
andere wensen die we op papier hebben staan.
De middag (30 maart j.l.) stond onder leiding
van architect Jan van Leeuwen, die ons wist uit
te dagen om fundamenteel anders na te denken
over onze plannen. En die uitdaging werkte! Twee
teams gingen aan de slag om schetsen te maken
over de situering van de gebouwen, de terreinindeling na de nieuwbouw en, niet onbelangrijk:
waar komt de kampvuurkuil!
Veel ideeën kwamen op papier en elk idee werd
door een teamcaptain toegelicht. In ieder geval
lag er na die middag genoeg materiaal op tafel
voor de architect om daar wat moois van te maken. Hij zal de schetsen uitwerken en met een
concreter voorstel komen, zodat we zicht krijgen hoe ons nieuwe terrein eruit gaat zien en
waar precies het nieuwe clubhuis gebouwd gaat
worden.
De volgende stappen worden steeds concreter,
nl: hoe gaat het clubhuis zelf eruit zien? Ook
daarvoor gaf de architect al een paar voorzetten: een bolvorm heeft voordelen, een blokkendoos, die je modulair kunt inrichten ook! Wat
gaat het worden? We weten het nog niet precies, maar de eerste ruwe schetsen zijn gemaakt.
Op naar de volgende sessie met Jan van
Leeuwen. We hebben er nu al zin in!

Stand van zaken bij de
Werkgroep Financiën
In de vorige Nieuwsbrief stond o.a dat de Werkgroep Financiën verantwoordelijk is voor het
verwerven van de benodigde financiële middelen voor de bouw. Een van de mogelijkheden
daarvoor is fondsenwerving. Andere opties zijn
o.a. subsidies van overheden of sponsoring door
het bedrijfsleven. Fondsenwerving heeft nu de
meeste aandacht van de werkgroep.
In Nederland zijn zeer veel fondsen actief, wel
duizenden, die allerlei goede initiatieven willen
ondersteunen. Fondsen kunnen dit doen door
schenkingen maar ook door het verstrekken van
leningen tegen zachte voorwaarde. De werkgroep is nu druk bezig te onderzoeken welke
fondsen ons nieuwbouw initiatief willen ondersteunen en onder welke voorwaarde. We hebben
op dit moment een eerste longlist opgemaakt
van de meest kansrijke fondsen voor de Klimop.
De volgende stap is het aanschrijven van fondsen
in de longlist zodat we hen tot in detail vragen
kunnen stellen met betrekking tot hun voorwaarden. Hierna wordt een shortlist opgesteld
welke we voor de zomervakantie klaar willen
hebben.
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Samenwerking met
Hengelsportvereniging
mogelijk bij realisatie
nieuwbouw?

Teken- en Ontwerpwedstrijd
januari 2013

Het is de grootste vereniging in Waddinxveen, met
meer dan 1000 leden, de Hengelsportvereniging.
Op 27 februari hebben we met een afvaardiging
van het bestuur van de Klimopgroep en van de
Hengelsportvereniging rond de tafel gezeten om
te kijken of we in de toekomst meer voor elkaar
zouden kunnen betekenen. Het was een goed
verkennend gesprek, waarbij we over en weer
wensen en mogelijkheden hebben besproken.
De Hengelsportvereniging is al langer op zoek naar
een vaste locatie in Waddinxveen. Die hebben zij
nu niet. Ze hebben geen vaste ruimte voor het
geven van een viscursus voor kinderen, geen plek
om een prijzenkast neer te hangen, visspullen op
te bergen of om te vergaderen. Wij hebben als Klimop vaak wel ruimte beschikbaar in ons clubhuis
zoals doordeweeks of in de zomermaanden als wij
aan het zeilen zijn op de plassen. En daar kunnen
we elkaar wellicht goed mee helpen. Wij zouden
daardoor huuropbrengsten kunnen krijgen die
ons helpen om de nieuwbouw te realiseren en het
onderhoud van ons nieuwe gebouw te financieren,
ook op langere termijn. Daarnaast is het ook een
nadrukkelijke wens van de gemeente om de samenwerking tussen verschillende verenigingen in
de gemeente te stimuleren. En ook daardoor valt
wat te zeggen, zie elders in deze nieuwsbrief.
We hebben afgesproken dat ieder zijn wensen
goed op papier zet, zodat we daar in het nieuwbouwplan rekening mee kunnen houden. Daar
gaan we binnen het bestuur en met de Kerngroep
Nieuwbouw verder over praten. We gaan ook nog
verder overleg voeren met de Schaatsvereniging
over een zelfde vorm van samenwerking. Maar
niet ten koste van alles. De nieuwbouw wordt, is
en blijft een Scoutinggebouw. Met alles wat daarbij hoort....
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Organogram
Nieuwbouw Commissie

Bouwontwerp
& Realisatie
VOORZITTER
LEDEN		
		
		
		
		
ARCHITECT

Nico Vis
Thijmen van Doorn
Robert van der Woud
Mirthe Willems
Wouter Hermelink
Liesbeth van der Loo
Jan van Leeuwen

Communicatie &
Externe Betrekkingen
VOORZITTER
LEDEN
		
		

Claudia van der Toorn
Martine van der Linde
Jantina Fokkema
Tamara den Braber

Kerngroep
VOORZITTER
SECRETARIS
BESTUUR
BESTUUR
BESTUUR
WG BOUW
WG COMM.
WG FINAN

Financiën &
Fondsenwerving
VOORZITTER Art-Jo Wittenberg
LEDEN
Michel Vianen
		
Jan van de Meer

Bas Snoeker
Thijmen van Doorn
Frank Vergeer
Peter van Rhee
Mark Berkhout
Nico Vis
Claudia van der Toorn
Art-Jo Wittenberg

En nu verder…
Verkennende samenwerkingsgesprekken met verenigingen, het bezoek van de Waddinxveense
gemeenteraad aan onze clubhuizen en de ontwikkeling van het Programma van Eisen. Dit zijn de
ontwikkelingen waar we ingedoken zijn de afgelopen maanden. En hoe nu verder…? De komende
maanden staan vooral in het teken van twee punten. Het eerste is de zoektocht naar mogelijke fondsen en investeringspotjes waarmee de toekomstige bouw gefinancierd kan worden. Het tweede is het
schetsen van het toekomstige terrein en de gebouwen met de architect. De Nieuwbouw Commissie
gaat samen met een aantal kaderleden aan de slag om het Programma van Eisen om te zetten in potloodstrepen. Het zal niet lang meer duren voordat wij iets tastbaars kunnen presenteren…
We houden jullie allen op de hoogte! Bas Snoeker
De volgende NieuwbouwNieuwsbrief komt medio juli uit...
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