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Geen bericht is goed bericht?
Een paar maanden hebben wij ons niet laten horen via een nieuwsbrief. Vaak geldt dan de leus: “Geen bericht is goed bericht”. Is dat
echt ook het geval? De Nieuwbouw Commissie vindt van wel! Het
zijn spannende maanden geweest, waarin de Klimopgroep een paar
belangrijke keuzes gemaakt heeft. Tijd voor een nieuwsbericht..!

Adverteren
in de
Nieuwbouw
Nieuwsbrief?!

Het nieuwbouw Project
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
Nieuwbouw-Nieuwsbrief?
Laat dit dan weten aan de
redactie via nieuwbouw@
klimopgroep.nl.

Het nieuwbouw project loopt al 3,5 jaar. Meer dan 30 vrijwilligers
hebben in de tussentijd voor de Klimopgroep op vrije avonden en
in weekenden veel energie gestoken in het plan om een nieuw clubhuis te realiseren. We hebben alles behalve stilgezeten en dat mag
zich na zo’n lange tijd ook wel een keer gaan uitbetalen in resultaten. Heel concreet hebben we op dit moment een ontwerp voor het
clubhuis en een grote spaarpot met geld. Niet zo concreet hebben
we vele gesprekken gevoerd met ambtenaren en wethouders van de
Gemeente Waddinxveen, met andere Waddinxveense verenigingen
over mogelijke samenwerking en met BSO-partijen over mogelijk
verhuur. Ook worden er grootschalige sponsoracties bedacht, voorbereid en later dit jaar georganiseerd. Ten slotte worden er diverse
fondsen aangeschreven om meer geld binnen te slepen.
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De Groepsraad
heeft gesproken...

En toen… kwam de Groepsraad (“Algemene
LedenVergadering”) bijeen op vrijdag 20 maart
om twee ontwikkelingen voor te leggen. De
opkomst bij de Groepsraad was overweldigend!
Erg goed om te zien dat de Klimopgroep zo’n
actieve vereniging is en graag meedenkt
over de toekomst. Namens de Nieuwbouw
Commissie begon Bas Snoeker met twee
boodschappen:
NR 1: Het project heeft een zeer lange doorlooptijd en vergt veel van alle vrijwilligers. Er
moet NU echt iets gaan gebeuren.
NR 2: Dit project draait niet alleen om
onze huidige (jeugd-)leden, maar ook om
de (toekomstige) kinderen van de huidige
leden. Het gebouw biedt een toekomst
aan de huidige leden, maar bovenal voor de
volgende generatie Klimoppers.
Vervolgens werden twee ontwikkelingen aan de
Groepsraad voorgelegd. Als eerste werden alle
voor- en nadelen van samenwerking met een
BSO (BuitenSchoolse Opvang) in een overzicht
gebracht. Voordelen zijn vooral te vinden in
huuropbrengsten en allerlei mogelijkheden om
samen te werken. Een samenwerking met een
BSO zorgt ervoor dat we financieel sterker staan.
De nadelen waren vooral praktisch van aard,
omdat bepaalde delen van het scoutinggebouw
dan door de BSO gebruikt worden (maandag t/m
vrijdag).

bouw eventueel in de Triangelwijk te realiseren. Oftewel, de Klimopgroep kan verdergaan op de huidige locatie of verhuizen naar
de Triangelwijk. In de presentatie zijn alle
kenmerken op een rij gezet van de beide
locaties. Ook is duidelijk aangegeven waarvan
we afhankelijk zijn, zoals de ontwikkelingen
van de scholenbouw, de BSO-partijen, de
bestemmingsplannen en de bouw van de
Triangel. Na afloop van de uiteenzetting
werden nog een aantal vragen gesteld en tips
gegeven. Iedereen dacht goed mee en dat is
waardevol voor het project!
Na afloop van de presentatie gaf Frank
Vergeer aan welk standpunt het bestuur
inneemt over de twee ontwikkelingen. De
twee ontwikkelingen kunnen officieel door
het stichtingsbestuur genomen worden, maar
er is voor gekozen om de Groepsraad hierin
ook te betrekken. Participatie en draagvlak
staan hoog in het vaandel. Het bestuur is
van mening dat de Triangelwijk strategisch
de beste keuze is. Een nieuwe wijk vol jonge
gezinnen biedt volop kansen voor potentieel
nieuwe leiding en leden. Daarnaast is het
bestuur unaniem voor samenwerking met
een BSO. Aan het einde werd door het
bestuur en de Nieuwbouw Commissie aan de
Groepsraad gevraagd of zij instemmen met :
1. Samenwerking met een BSO
2. De voorkeur voor een verhuizing
naar de Triangel
De Groepsraad is voor! Op naar een nieuw
hoofdstuk in het Nieuwbouw Project. Proost!!!!

Als tweede werd een nieuwe ontwikkeling onthuld, namelijk de optie om ons scoutingge-
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Schipper
Archicore architect

Tussenstand:
€ 49.256
Stand op 1 april 2015

Bootsman Kwartiermeester
A. Kraaijeveld | Boonstoppel B.V. Waddinxveen |
F. Vergeer | N. Veenstra | Pelgrimshoeve |
R. Snoeker | S. van Doorn | Stichting Nationale
Feestdagen Waddinxveen
Scheepsmaat
A. van Doorn | A.W. Sluijter | B. Snoeker | E. Vis |
G. van der Linde | H. de Jong | J.F.J. Reitsma|
M. Schakel | N. & M. Vis | P.J. Vis | R.N. Vis |
R. van der Woud | S. Vergeer | S. van Doorn |
T. den Braber | T. Cornelisse | T. van Doorn

Wegens succes verlengd:

SPECIALE
AANBIEDING

En? Hoe nu verder…
De steun van onze Groepsraad zorgt ervoor dat we
serieus in gesprek kunnen gaan met BSO-partijen,
Gemeente Waddinxveen en eventueel het Projectbureau van de Triangelwijk. De onderhandelingen
gaan starten. Het vormgeven van het terrein zal
ook ‘opnieuw’ gedaan moeten worden, omdat het
gebouw op een andere plek komt te staan én er
een materiaalhok/botenloods bij moet. Daarnaast
gaan we zo snel mogelijk starten met het “inrichten” van de ruimtes en buitenterrein. En natuurlijk
proberen we zoveel mogelijk geld op eigen kracht
te verzamelen! Fondsen, acties en speciale sponsoractiviteiten staan op het programma.
We zijn 3,5 jaar onderweg, nu moeten we grote
stappen maken en zorgen voor een mooie toekomst!
Bas Snoeker, Nieuwbouw Commissie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Scouting Klimopgroep Waddinxveen
Redactie: nieuwbouw@klimopgroep.nl

Meer info:
klimopgroep.nl/
nieuwbouw
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