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Nieuws over het
nieuwbouwnieuws

Groepsraad keurt deel
Nieuwbouwplannen goed!

Jaja, er is alweer, eerder dan verwacht,
nieuw nieuws over de nieuwbouw die we
graag met jullie willen delen. Een treurig
nieuwtje is dat de communicatiecommissie van de nieuwbouw werkgroep zichzelf
heeft opgeheven. Niet omdat we het niet
meer zagen zitten, maar eigenlijk omdat
er voor ons voorlopig niets relevants te
doen is. Maar als eenmansfractie zal ik
jullie wel gewoon blijven voorzien van
de nodige informatie en ook de andere
ex-leden zitten niet stil en zullen geregeld
hun steentje blijven bijdragen aan dit
fantastische project! En wat dat allemaal
is, dat lees je dan weer in de Nieuwbouw
Nieuwsbrief!!

Met trots kan de Nieuwbouw Commissie melden dat de
Groepsraad ons mandaat geeft om door de te gaan met
het huidige proces en de plannen. De Commissie vat dit
op als een compliment voor de tijd en energie die tot
nu toe in het project gestoken is! Maar.. Wat is er precies tijdens de Groepsraad van 4 oktober goedgekeurd?

Veel lees plezier! Martine

Ten eerste is de terreinindeling goedgekeurd. Deze
terreinindeling is tot stand gekomen door schetsbijeenkomsten en in feite gemaakt door de eigen leden. Ten
tweede is de (abstracte)visie op de buitenkant van het
nieuwe gebouw vastgesteld. Het clubhuis krijgt namelijk de vorm van een omgekeerde romp van een lelievlet! De laatste twee zaken die vastgesteld zijn, worden
het “Plan van Aanpak: Sponsoren en Donateurs” en
“Communicatieplan” genoemd. Hierin staan de kaders
omschreven waaruit blijkt hoe wij in de toekomst gaan
communiceren en omgaan met ‘derden’, dus met
partijen buiten de Klimopgroep.

Bovenstaande zaken zijn goedgekeurd, inclusief een mandaat op het proces om door te gaan. De
Groepsraad had één voorwaarde en dat is dat we weer samenkomen als Groepsraad, indien de Nieuwbouw Commissie de portemonnee van de Klimopgroep wil open trekken. Deze voorwaarde betekent
voor het proces dat we elkaar als Groepsraad weer snel gaan zien, want de Nieuwbouw Commissie wil
en gaat verder. De Klimopgroep maakt hiermee een stap naar een nieuwe toekomst!
Dankbare trotse groet, Bas, namens de Nieuwbouw Commissie
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Donateurs voor de nieuwbouw gezocht!!
Tijdens de laatste groepsraad is ook het
idee omarmt om actief op zoek te gaan naar
donateurs voor de nieuwbouw.
De eerste vraag die u misschien heeft, is
waarom willen we donateurs? De werkgroep
financiën is tijdens het zoeken naar geld tot de
conclusie gekomen dat de Klimopgroep eigenlijk
maar weinig verschillende soorten inkomensten
heeft. Naast de contributie en een jaarlijkse subsidie van de gemeente zijn er geen vaste inkomsten bronnen. De acties die geregeld door de
speltakken gehouden worden, leveren natuurlijk
wel geld op. Maar dit geld is dan vaak al bestemt
voor een specifiek doel voor dat jaar.

Om dus meer verschillende structurele vormen
van inkomsten te hebben, heeft de werkgroep
voorgesteld om ook donateurs en sponsoren te
gaan werven. Wij willen nu gaan starten met het
werven van donateurs.
Donateurs zijn mensen (en soms ook bedrijven/
organisaties) die bereid zijn om een doel te steunen zonder daar iets voor terug te verwachten.
Dit in tegenstelling van sponsoren die het gebruiken als reclame.
Gelukkig heeft de werkgroep in de wandelgangen al gehoord dat er belangstelling is om donateur te worden. De belangrijkste vraag daarbij
was dan; Waar kan ik het geld storten zodat het
zeker is dat het gebruikt gaat worden voor de
nieuwbouw.
Hiervoor heeft de penningmeester een rekening
vrijgemaakt. Stort uw bijdrage op:
IBAN: NL05.INGB.0009.6996.39
Naam: STG BEHARTIGING BELANGEN KLIMOP
GR-INZ PENNINGM

Rommel op zolder?
Laat het verpatsen door de Klimopgroep!
Bent u in het bezit van spullen welke u niet
meer gebruikt maar welke nog wel waarde
hebben? Laat het verkopen voor ons nieuwe
clubgebouw!
Maak een foto van de goederen en mail deze
naar; sebas@klimopgroep.nl De nieuwbouwcommissie zal het voor u verkopen! Op deze
manier helpen wij uw zolder opruimen en
helpt u de Klimopgroep!

Eventueel kunt u bij mededelingen er nog bij
zetten dat het voor nieuwbouw bestemt is. Dit
is niet noodzakelijk. De rekening is namelijk al
bedoelt voor de nieuwbouw activiteiten.
Als u donateur wil worden voor de nieuwbouw,
laat dit dan ook weten aan de Penningmeester
van de Klimopgroep. U kunt daar ook terecht
mocht u nog vragen hebben over het storten
van uw donatie.
Als laatste ook nog een oproep om sponsoren.
Weet u bedrijven die geïnteresseerd zijn om de
Klimopgroep te sponsoren, meldt dit dan bij het
bestuur. Deze zal dan contact opnemen met het
bedrijf om de verdere details te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Art-Jo Wittenberg
Werkgroep Financiën
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Belangrijke stap
voorwaarts
Wat was ik blij met het genomen besluit van
de groepsraad. Eindelijk kunnen we verder
en kunnen we verder gaan bouwen aan onze
droom: een nieuw clubhuis, een nieuw terrein
en daarmee ook een toekomstbestendige en
gezonde waterscoutingvereniging.
We kunnen door het genomen besluit belangrijke vervolgstappen zetten. Naast de feitelijke
realisatie van de bouw en het sluitend krijgen
van de begroting gaan we ook door met andere
fundamenten voor de toekomst, zoals het voeren van overleg met de hengelsportvereniging
en andere partners voor gedeeld gebruik van
het gebouw en de contacten aanscherpen met
het wijkplatform voor het vervullen van onze
maatschappelijke functie in de wijk. Ook dat is
belangrijk om op termijn onze groep financieel
gezond te houden én het draagvlak voor wat wij
doen te behouden. Wedden dat we dan wellicht
ook nog wat meer leden erbij gaan krijgen? Het
bewijs ligt er al; na de succesvolle deelname aan
de burendag deze zomer, zijn er al nieuwe leden
ingeschreven.

We zijn een gezonde vereniging, maar het geld
groeit niet aan een van onze bomen. Als ook de
begroting voor de nieuwbouw klaar is (en we
hopen dat dit snel kan) dan komt er een nieuwe
groepsraad om hier een besluit over te nemen.
Wat mij betreft gaan we vol gas door. Die nieuwbouw komt er. Gegarandeerd!
Frank Vergeer - Voorzitter Klimopgroep

Burendag 2013

En? Hoe nu verder…
Met de goedkeuring en het mandaat op zak gaat de Nieuwbouw Commissie verdere stappen nemen.
Dit zijn stappen die ook voor de Klimopgroep merkbaar zullen worden. Tot nu toe is het zichtbaar voor
jullie doordat ik elk leidingoverleg de vorderingen presenteer. Het is zichtbaar, omdat jullie regelmatig
worden uitgenodigd om naar een bijeenkomst te gaan, om over de nieuwbouwplannen te praten,
discussiëren en tekenen. Komend half jaar zal er een groter beroep op de leden van de Klimopgroep
gedaan worden. Van meeDENKEN naar meeDOEN. We gaan verder ontwerpen en tekenen aan het
clubgebouw. Wellicht kunnen we nieuwe bomen en struiken gaan plaatsen, zoals die op de vastgestelde terreinindeling staan. We willen mogelijke huurders van het nieuwe clubgebouw in kaart brengen.
We zoeken naar donateurs van materialen of financiële middelen. Het wordt een zoektocht naar
creatieve ideeën om voldoende geld binnen te halen. Al met al, voldoende taken en uitdagingen die
we als Nieuwbouw Commissie samen met jullie willen oppakken. Dus beste leden, ouders en andere
lezers, denk, help en doe met ons mee! Heb je een gek idee of een leuk voorstel, laat het weten!
We horen van je! Bas Snoeker
Voorzitter Nieuwbouw Commissie

De volgende NieuwbouwNieuwsbrief
komt begin 2014 uit...
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