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Een nieuw jaar
Het nieuwe jaar beloofd weer heel veel
nieuwbouwnieuws te brengen!! Op verschillende vlakken wordt er ontzettend
hard gewerkt om de nieuwbouw van
ons clubhuis ook echt te realiseren. Dit
is niet altijd even zichtbaar voor iedereen. Daarom draag ik een klein steentje
bij door jullie daar via deze nieuwsbrief
over te informeren. Ben je nu ook zo razend nieuwsgierig naar het allernieuwste
nieuws geworden? Lees dan snel verder…
Veel lees plezier! Martine

2013

een korte terugblik
Afgelopen jaar is veel gebeurd, maar niet voor
iedereen zichtbaar. Iets gemist? Hier de mijlpalen!
• Actieve Nieuwbouw Commissie gevormd.
• Nieuwe terreinindeling vastgesteld.
• De vorm van de buitenkant van het clubhuis
vastgesteld.
• College van Burgemeester & Wethouders staat
achter onze nieuwbouw plannen.
• Startkapitaal voor het project binnengehaald:
€30.000!

Brainstorm Activiteiten
Op 18 december heeft een clubje creatieve enthousiaste
Klimoppers gebrainstormd over manieren om geld op te
halen voor het nieuwbouw project. Het was een brainstorm waarin een heleboel ideeën verzameld zijn. Over
sommige ideeën gaan we verder nadenken, zoals: Een
dagje zeilen met bedrijven, Obligaties, Kerstpakketten
verkopen, Rommelmarkt, Ludieke actie bij Horekade,
etc. Heb jij nog een idee? Mail ze naar de Nieuwbouw
Commissie!

Opmerkingen, ideeën of tips?! Mail naar nieuwbouw@klimopgroep.nl
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Koop bouwmaterialen
voor de Klimopgroep!
Met een spectaculaire knal is de nieuwbouw pagina op 4 januari gelanceerd
tijdens Stamputyarin! Een pagina waarin alle info te vinden is over het nieuwbouw project van de Klimopgroep. Elke eerste zaterdag van de maand zal bijvoorbeeld een nieuwe tussenstand bekend worden gemaakt. Op de pagina is ook een
interactieve tijdlijn te vinden, zodat je alle ins en outs weet van de nieuwbouw!
Of onze tweedehands producten die we verkopen. Dit kun je allemaal vinden op
de pagina van de nieuwbouw.
Maar misschien wel het leukste om te weten, is dat je hier ook bouwmaterialen
kunt ‘kopen’ voor het project. Van een plank hout (€5,00), een kraan met spoelbak en een kozijn, tot een robuuste draagbalk (€500,00). Betalen gaat simpel en
veilig via iDEAL en het gedoneerde bedrag wordt maandelijks bij de tussenstand
opgeteld!
Check www.klimopgroep.nl/nieuwbouw !

De Scouting

Ark tijdens

een eerder

bezoek

Een voorbeeld:

de ScoutingArk in Wijchen
Het wiel opnieuw uitvinden hoeft niet altijd. Dáárom zijn Nico, Art-Jo, Mark,
Pepijn en Bas in de auto gestapt voor een speciale bijeenkomst met Scouting
Wijchen. De projectleider van de ScoutingArk ontving ons hartelijk en gaf ons zijn
tips, tops en trucs. Hoe pak je een nieuwbouw project aan? Hoe ga je om met
fondsen en sponsors? Hoe ga je om met alle vrijwilligers die wel/niet klaarstaan
om je te helpen? Dit en meer kwam ter sprake. Een inspiratiebron voor ons! Dank
voor het bezoek.
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Het jaar 2014
Na 1,5 jaar praten en denken, gaan we het in 2014 DOEN.
De Klimopgroep stapt de deur uit en laat zichzelf zien. De
start is gemaakt tijdens de Stamputyarin met het vlot op
de Zuiveringsplas. Met dit vlot kan heel Waddinxveen zien
hoever we financieel zijn. Elke maand krijgt het bord een
update. In de ‘online-wereld’ laten we ons zien met een
vernieuwde site: http://www.klimopgroep.nl/nieuwbouw.
Ook de media zal niet aan ons ontkomen middels krantenartikelen (en wellicht ook radio/tv?). En als klap op de vuurpijl gaan we diverse activiteiten organiseren. Het doel is om
iedereen in Waddinxveen en omgeving te bereiken en zover
te krijgen dat ze een steentje bijdragen aan ons project. Deze
mooie scoutingvereniging verdient een droge, veilige en
langdurige toekomst. Daarvoor is het nieuwe clubhuis
nodig. In 2014 wordt alles op alles gezet om de begroting
‘vlot te trekken’! De Nieuwbouw Commissie doet er alles
aan! Doe jij mee?!
Proost, op een succesvol scoutingjaar!
Bas Snoeker
Voorzitter Nieuwbouw Commissie
De volgende NieuwbouwNieuwsbrief
komt medio april uit...

Leden advies groep bijeenkomst
Afgelopen 18 januari zijn de leden bij elkaar gekomen om de nieuwe schetsen te bekijken van
de architect. Deze schetsen zijn afgeleid van een
eerdere leden advies groep (LAG) bijeenkomst.
Toen zijn er plattegrond schetsen gemaakt door
de leden. De vele schetsen zijn omgezet in een zogenoemd relatieschema. Hierop kun je (abstract)
zien welke ruimtes met elkaar verbonden zijn en
wat de globale grootte is van elke ruimte.

Er is lang gesproken over waarom die ruimte daar
zat, waarom het toilet daar zat en hoe je dan naar
die ruimte kon. In de loop van de middag werd
alles steeds duidelijker en waren er al veel tips
voor het verfijnen van de schetsen.
Het komt er op neer dat we een multifunctioneel
gebouw krijgen, met veel plek en ruimte voor activiteiten voor de groep. De architect gaat met deze
tips aan de slag en vertoont de nieuwe ideeën bij
een nieuwe LAG bijeenkomst. We zijn benieuwd
naar het volgende resultaat!

Na wat goede vragen van de groep werden uiteindelijk de plattegrond schetsen van de architect
zelf getoond. Er waren veel enthousiaste reacties,
maar er ontstonden ook vragen over de schetsen. Thijmen van Doorn
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