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Nummerrrrr... tien!
Ja ja, dit is alweer de tiende editie van het  
NieuwbouwNieuws! Dit betekent dat er al tien 
nieuwsbrieven lang, hard wordt gewerkt aan het 
nieuwe clubhuis voor de Klimopgroep. En deze 
begint inmiddels al aardig vorm te krijgen. Lees 
snel verder over hoe de stand van zaken nu is. 

Tot de volgende NieuwbouwNieuwsbrief :-),
Martine

NieuwbouwAvond   
Jij komt toch ook?

De Nieuwbouw Commissie is nu ruim twee (!) 
jaar bezig met het nieuwbouw project. Een 
project dat ervoor gaat zorgen dat de Klimop-
groep nog vele jaren een droog, warm en veilig 
onderdak heeft. Wij zijn al ver, maar we zijn 
nog niet klaar. Daarom willen we graag de tus-
senstand met jou doornemen. Op vrijdag 28 
november om 20:00 uur hopen wij jou/jullie te 
ontvangen op het clubhuis! 

 

Meld je NU aan via 

nieuwbouw@klimopgroep.nl

Wie zijn erbij? 
• Jij! (Iedereen met een warm hart 

voor de Klimopgroep) 
• Wij! (Nieuwbouw Commissie) 

Onder het genot van een drankje 
delen we graag het volgende: 
• Wat weet jij al? 
• Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? 
• Kunnen we met ons netwerk samen 

het grote einddoel bereiken?

Bidbook
De Scouting Klimopgroep heeft een bidbook 
ontwikkeld. In een bidbook wordt uitgelegd 
wat de Klimopgroep is, hoe de vereniging 
nu ervoor staat en waarom wij een nieuw 
gebouw nodig hebben. Wil jij ook zo’n  
bidbook ontvangen? Om bijvoorbeeld je 
werkgever over te halen een bijdrage te  
leveren aan het project? Of gewoon uit eigen  
interesse? Vraag een digitale versie aan via  
Nieuwbouw@klimopgroep.nl
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Gesprek met:
wethouders dhr. Vroom en mevr. Nieboer

Maandag 3 november zijn Frank en Bas in gesprek gegaan met de wethouders 
dhr. Vroom (Sport & Accommodaties & Onderwijs) en mevr. Nieboer (Jeugd & 
WMO). Wij hebben namens de Klimopgroep onze noodzaak tot nieuwbouw én 
onze maatschappelijke functie duidelijk gemaakt. De wethouders erkennen de 
problematiek en hebben aangegeven direct met ons mee te denken. De heer 
Vroom benoemde een mogelijk interessante optie voor samenwerking met de 
toekomstige Buitenschoolse Opvang (BSO). Op het voormalig WSE-terrein wordt 
over een paar jaar een scholencomplex gebouwd en die heeft een BSO nodig 
in de buurt. De mogelijkheid tot samenwerking (verhuur van ons nieuwe ge-
bouw) wordt serieus onderzocht de komende maanden door de wethouder, 
de schoolbesturen en de Klimopgroep. Daarnaast is in het gesprek het bidbook 
overhandigd en enthousiast ontvangen. Al met al een zeer positief gesprek met 
beide wethouders! 

Sponsors gezocht
De Nieuwbouw Commissie is op zoek 
naar sponsors. Ben jij werkgever of werk-
nemer in een bedrijf dat enigszins gerela-
teerd is aan Scouting, (water)sport, jeugd 
óf (!) houtbouw? Wij weten precies welke 
en hoeveel materialen we nodig hebben 
voor het nieuwe gebouw en hoeveel dat 
kost. Vraag vrijblijvend om deze materi-
alenlijst. Wellicht kunnen wij voor elkaar 
iets betekenen!

Fondsen
De nieuwbouw commissie heeft inmiddels een selectie 
gemaakt van fondsen die op wat voor manier dan ook 
een raakvlak hebben met de scouting. We hopen dan ook 
door deze goede voorbereiding de kans te vergroten om 
hiermee geld binnen te halen. Men moet hierbij denken 
aan fondsen zoals Fonds1818, Oranjefonds, Rabobank 
Dividend Fonds en nog vele andere. Het zal nog wel even 
duren voor dat de eerste resultaten hiervan bekend zullen 
zijn. Mochten er vrijwilligers zijn die ervaring hebben in 
het werven van fondsen dan horen wij dit graag.

En? Hoe nu verder…
De bouwtekeningen en plannen zijn af. De komende twee maanden gaat de Nieuwbouw Commis-
sie aan de slag met het aanschrijven van fondsen. Ook zullen gesprekken gevoerd gaan worden met 
Waddinxveens bedrijven over eventuele sponsoring. Daarnaast worden alle opties voor (verwarmings)
installaties onderzocht en gaan we in gesprek met een aantal installateurs die ons hierover adviseren. 
Tevens is er op 28 november de Nieuwbouw Avond op het clubhuis, waarin wij jou face-to-face zien.  

In 2015 gaan we in gesprek met alle fractievoorzitters van politieke partijen en houden we als afslui-
ting een presentatie in de gemeenteraad. Een club mensen gaat fondsen aanschrijven en actief spon-
sors zoeken. Er wordt nagedacht over het interieur van het nieuwe clubgebouw. Al met al worden alle 
krachten ingezet om het nieuwbouw project te realiseren! Nog steeds is onze planning om begin 2016 
een nieuw gebouw te hebben! Denk en help jij ook mee ?!


