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Ha Klimoppers, ouders en andere geïnteresseerden! De laatste twee maanden
stonden voornamelijk in het teken van de zomervakantie. Hopelijk hebben jullie
ervan genoten! Ondanks de vakantieperiode kunnen we een aantal ontwikkelingen
noemen welke in deze nieuwsbrief te lezen zijn.
Al met al maakt de Nieuwbouw Commissie weer een frisse start na de zomervakantie! Veel lees plezier en groeten,
Bas Snoeker, Projectmanager Nieuwbouw Commissie

Adverteren in de
NieuwbouwNieuwsbrief

Jahoor, dat kan! Om het clubhuis uiteindelijk te kunnen bouwen is veel geld
nodig en iedere advertentie helpt! Ken
je een bedrijf of organisatie die wellicht
zou willen adverteren in de NieuwbouwNieuwsbrief? Laat dit dan weten aan de
redactie via nieuwbouw@klimopgroep.nl.

Tussenstand!

Nieuw seizoen, nieuwe stappen

Samenwerkingen
Vlak voor de zomer hebben we rond de tafel gezeten
met de Schaatsvereniging (Dhr. Van der Greft) en het
Wijkplatform Vondelwijk / Oranjewijk (Dhr. Groenendijk). We mogen mededelen dat we met beide partijen uitgesproken hebben om samen te werken. De
schaatsvereniging heeft ruimte nodig voor vergaderingen en andere activiteiten. Met het wijkplatform
onderzoeken we of een samenwerking mogelijk is,
waarbij de Klimopgroep belangrijk is voor de wijk
en het wijkplatform ons nieuwbouw project wellicht
financieel ondersteunt.
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Zomerfair

21 juni 2014

Een ontzettend gezellige dag met een groot publiek.
Mensen konden spulletjes kopen op de ruim opgezette rommelmarkt, op goedkope manier prijzen winnen bij het Rad van Fortuin, genieten van onze horeca
én actief bezig zijn met de georganiseerde spelactiviteiten. Al met al een zeer geslaagde dag, mede
dankzij alle sponsoren en vrijwilligers! Uiteindelijk is
er een winst gemaakt van €3.000,- Dit betekent dat
het nieuwe clubhuis weer iets sneller in zicht komt!

Constructeur
De Nieuwbouw Commissie
heeft met Tom van Ooi van
Van Ooi v.o.f. aan goed overleg gehad. Het bestuur van
de Klimopgroep en Van Ooi
v.o.f. zullen een intentieverklaring tekenen om onze
samenwerking te initiëren.
In andere woorden: Van
Ooi wordt de constructeur
van ons nieuwe gebouw.

Installaties
We zijn op zoek naar passende (verwarmings)installaties voor ons nieuwe
gebouw. De installaties moeten duurzaam en goedkoop zijn. Tot nu toe zijn
wij erg enthousiast over het “sokkensysteem”! Wat houdt dat in? Een
installatie die hete lucht genereert en
die lucht verspreidt door de ruimte
middels “sokken”, een soort buizen
van stof. Voordelen? Goedkoop en de
ruimte is snel warm te maken. Onze
visie is namelijk dat elke ruimte apart
verwarmt moet kunnen worden, met
gemiddeld zo min mogelijk energie.

En? Hoe nu verder…
De bouwtekeningen zijn al vergevorderd en goedgekeurd door de Groepsraad (“ALV”). De volgende stap
is de keuze van bouwmaterialen (1). Aan de hand van een materialenlijst kunnen we op zoek gaan naar
bedrijven die ons de materialen goedkoop willen leveren of natuurlijk willen sponsoren! Daarnaast zijn
we in volle gang bezig met de gemeente. Binnenkort ligt het bestemmingsplan “Bebouwde Kom” openbaar, waarmee de procedure start van onze bestemmingswijziging (2). Ook willen we als Klimopgroep
in gesprek gaan met de wethouders en alle fractievoorzitters van de politieke partijen in Waddinxveen
(3). Dit proces ronden we af met een spetterende presentatie in de gemeenteraad met ons complete
bouwplan! Tot slot gaan we financieel aan de slag met de fondsen (4). Van elk mogelijk fonds wordt
bekeken of zij ons mogelijk kunnen financieren.
De volgende NieuwbouwNieuwsbrief
komt medio november uit...
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