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Flitsnieuws
Daar ligt hij weer, de vijfde nieuwsbrief omtrent
de nieuwbouwplannen van de Klimopgroep.
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn we weer drie
maanden verder en heeft de nieuwbouwcommissie alles behalve stilgezeten! De redactie wil
dan bij deze ook hun complimenten uitspreken
over de hoeveelheid tijd, energie en positiviteit
welke er in dit project wordt gestopt!
Martine, Tamara, Claudia, Jantina en Sebas

Inloopspreekuur
nieuwbouw!
Zet alvast in de agenda: 19 september ‘Terug- en
vooruitblik’!
Belangrijke datum om even niet te vergeten:
donderdagavond 19 september a.s. vanaf 20.00
uur organiseren we in het clubhuis een ‘Terug- en
vooruitblik’. Iedereen (wel vanaf 16 jaar en ouder
en liefst ook heeeeeel veel ouders!!!!) zijn van
harte welkom!

Op die avond zullen we allereerst met elkaar
terugkijken op de kampen van afgelopen zomer:
een doorlopende diapresentatie zal draaien.
Daarnaast is de avond bedoeld om alle vragen,
opmerkingen en eventuele twijfels over de
nieu¬wbouw met elkaar te bespreken. De kerngroep nieuwbouw, o.l.v. Bas Snoeker en leden van
het bestuur, o.l.v. Frank Vergeer zijn aanwezig om
toelichtingen te geven en eventuele bedenkingen
zoveel mogelijk weg te nemen.
Dit is belangrijk om te kijken en te voelen hoe
het zit met het draagvlak voor dit mooie project.
Dat draagvlak is nodig om besluitvorming voor de
nieuwbouw in de groepsraad – het hoogste besluitvormende orgaan van onze groep- zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Die groepsraad, te
houden op vrijdag 4 oktober a.s. zou vooral een
vergadering moeten worden met een feestelijk
tintje.
Het zou toch heel mooi zijn als we het enthousiasme, waarmee we dit project zijn begonnen, kunnen vasthouden en dat op 4 oktober
kunnen bezegelen met een mooi besluit: we gààn
ervoor en dat nieuwe clubhuis komt er!
Met vriendelijke groeten,
Frank Vergeer, voorzitter Scouting Klimopgroep
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Bezoek scoutingark in Wijchen
Het was een feestelijke dag: 16 juni jl in de

Echt een mooi staaltje van samenwerking en

gemeente Wijchen. Trots stond de voorzitter

doorzettingsvermogen om zoiets te realiseren.

van de scoutinggroep Wijchen te vertellen hoe

En natuurlijk hebben we gesproken met de

de nieuwbouw van hun scoutingark tot stand

voorzitter, met de architect, de aannemer en

was gekomen. Met een grote delegatie van de

ook met mensen die zich met sponsoring en

Klimopgroep waren we daar aanwezig om hun

fondsenwerving hebben beziggehouden.

resultaat te bewonderen: een prachtig clubhuis,

Het resultaat mag er zijn, getuige de foto’s. In

wat heel veel lijkt op een mogelijk ontwerp van

acht maanden gebouwd, zelfs met hulp van het

ons nieuwe clubhuis.

leger. Wat zij gedaan en gerealiseerd hebben,

Dezelfde vorm op hoofdlijnen, gebouwd van

daar kunnen wij nu nog van dromen. Maar let

hout, maar wel drijvend, omdat het als een ark

op: dromen worden wensen; wensen worden

in het water ligt.

doelen en doelen worden resultaten. Nog
tweeënhalf jaar te gaan….

OPROEP!

de Klimopgroep is

op zoek naar:
“Iedereen die een steentje kan bijdragen...”

Ben je, of kan je onderstaande regelen:
* potentiële sponsoren
* personeelsfondsen voor verenigingen
* timmerlieden
Wat bieden wij: een fantastische ervaring
en een resultaat om trots op te zijn!
Opmerkingen, ideeën of tips?! Mail naar nieuwbouw@klimopgroep.nl
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Hoe nu verder...
We zijn drie maanden verder met het nieuwbouw project sinds de laatste nieuwsbrief in
mei. Terwijl de meeste Klimoppers bezig waren
met de laatste loodjes voor de zomervakantie,
was de nieuwbouw commissie nog vol aan zet
en zal zij ook in de zomervakantie doorgaan. Er
zijn een aantal zaken in proces:
Ten eerste blijven we in gesprek met de gemeente. Er zijn gesprekken gaande over onze
plannen, eventuele bestemmingsplanwijzigingen en hoe wij maximale steun voor ons plan in
de gemeente én buurt kunnen krijgen.

Belangrijke data
om niet te vergeten!

Eén van de uitwerkingen hiervan is onze aanwezigheid tijdens de Burendag op 21 september
in onze wijk Vondelwijk/Oranjelaan. Tegelijkertijd een goede promotie voor onze vereniging.
We bouwen niet enkel aan een nieuw clubhuis,
maar ook aan de tijd daarna!
Ten tweede gaan we de komende tijd verder
werken aan een goede informatiestroom naar
alle Klimoppers en hun ouders. Indien er positieve, kritische of andere opmerkingen zijn op
onze plannen willen we dat vóór de groepsraad
van 4 oktober weten! Niet alleen informatie van
de Commissie naar de Klimoppers, maar dus ook
andersom. Vandaar dat op donderdagavond
19 september een moment georganiseerd is,
waarop dit tot uitdrukking komt: de Terug- en
vooruitblik.

19 september 20:00u terug- en vooruitblik
Alle ouders en leden boven de 16 jaar zijn van
harte uitgenodigd om na te praten over de
zomerkampen en vragen te stellen betreffende
de nieuwbouwplannen.
21 september 14:00u burendag
Op deze dag zal de Klimopgroep zichzelf vertegenwoordigen doormiddel van activiteiten in
onze buurt de oranjewijk.
04 oktober 20:00u groepsraad
Alle leden van de groepsraad, dit zijn alle kaderleden + de door de ouders aangewezen oudervertegenwoordiging stemmen over de plannen
voor het bouwen van een nieuw clubhuis.
16 oktober de Klimopgroep bestaat 42 jaar!
Voor alle Klimoppers reden om een extra kopje
koffie in de ochtend te nemen en elkaar via de
What’s app te feliciteren!

Tot slot is de vorming van een “Leden Advies
Groep” gestart. Eén of twee vertegenwoordigers per speltak (+materiaal) gaan samen advies
geven aan de Nieuwbouw Commissie. In feite
komt het neer op de beantwoording van de
vraag: “Welke wensen zijn er over de uitwerking van het nieuw te bouwen clubgebouw,
in lijn met het Programma van Eisen?” Deze
advies¬groep geeft input/advies aan de nieuwbouwplannen. De eerste bijeenkomst is 10
augustus.
De meeste pijlen zijn op dit moment gericht op
de groepsraad van 4 oktober. Op dit ‘moment
suprême’ presenteert de Nieuwbouw Commissie een deel van het nieuwbouwplan. Dit plan
bestaat uit de nieuwe ruimtelijke indeling van
het terrein en het Plan van Aanpak sponsors en
donateurs. Wij hopen op een feestelijk nieuwsbrief na deze groepsraad! Hopelijk jullie ook. Tot
19 september!
Met vriendelijke groeten,
Bas Snoeker, voorzitter nieuwbouw commissie

De volgende NieuwbouwNieuwsbrief
komt medio december uit...
Opmerkingen, ideeën of tips?! Mail naar nieuwbouw@klimopgroep.nl
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