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Stilte over de nieuwbouw, 
maar gebeurt er dan niks?
Het is voor jullie lang stil geweest rondom het nieuwbouw-
project van ons clubhuis. Dat betekent echter niet dat we stil 
gezeten hebben. Maar soms, heel soms, is het nodig dat er 
in stilte gewerkt wordt. In die fase zitten we nu ook. Achter 
de schermen worden veel onderhandelingen gevoerd over 
de locatie van het gebouw, over mogelijk huurpartners en  
andere belangstellenden die het gebouw willen gaan gebruik-
en, met het projectbureau Triangel, met de wethouders, de 
bank, fondsen, etc. Er is de afgelopen tijd achter de schermen 
heel hard gewerkt. En met resultaat! 

Hoe verder?
Het gaat goed, maar we zijn er nog niet. Er moet nog veel 
gebeuren, zowel in praktische als in financiële zin. Maar de 
meeste seinen staan nu op groen, een enkele nog op oranje. 
Maar we zijn wel optimistisch. Wat zou het mooi zijn als we 
na ons 45-jarig bestaan de eerste paal erin kunnen rammen… 

Die droom wordt steeds meer werkelijkheid.

Frank Vergeer
Bestuursvoorzitter Klimopgroep

Nieuwe 
huurpartner
We hebben een hele goede part-
ner gevonden die ons gebouw voor 
langere tijd gaat huren: Quadrant 
kindercentra uit Gouda. We had-
den een soort wedstrijd uitge-
schreven voor kinderopvangor-
ganisaties om in te schrijven op ons 
pand voor mogelijke huur van een 
ruimte of meerdere ruimtes. Drie  
gegadigde partijen kwamen voor 
de zogenaamde pitchcommissie. 
Quadrant stak er bovenuit. Zij pas-
ten het beste bij onze club en we 
zijn dan ook blij dat we met hun 
een langdurige overeenkomst aan 
kunnen gaan en dat we daarmee 

onze financiële positie 
flink versterken. 
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Diverse gesprekken hebben plaats-
gevonden en gaan nog plaatsvinden 
met het Projectbureau Triangel, 
een commerciële organisatie die 
de nieuwe woonwijk realiseert 
en de woningen verkoopt. Wij zit-
ten daar aan tafel om te bespreken 
welke locatie wij precies gaan krij-
gen, hoeveel m2 wij als speelterrein 
kunnen huren, hoe de openbare 
voorzieningen daar gerealiseerd 
gaan worden, etc.. Ook moeten we 
nog een opslaghok (+botenloods?!) 
zien te krijgen en het projectbureau 
wil graag nog een kiosk realiseren 
bij ons terrein. Het is een complex 
traject waar we veel tijd insteken. 
Maar we gaan voor deze superloca-
tie, vlakbij het recreatie-eiland van 
de wijk, omgeven door waterpartij-
en, groen en met een mooi speel-
veld. Er zit schot in de zaak, maar 
we zijn er nog niet…

Rabobank
Ook met de bank hebben we inmiddels een eerste verkenning achter de rug. We hebben een meer-
jarenbegroting gemaakt, zodat we aan de bank kunnen aangeven dat we een gezonde club zijn. Niet 
alleen nu, maar ook in de komende jaren staan we er goed voor. We zijn gezond, verwachten te groeien 
en door multifunctioneel gebruik van het gebouw met langdurige huurinkomsten staan we er financieel 
goed voor. De bank heeft aangegeven met ons verder te willen praten en is nu al voorzichtig optimis-
tisch dat we het voor elkaar gaan krijgen. Wij zijn dat absoluut ook!

Ook bij het Rabobank dividendfonds gaan we een nieuwe aanvraag indienen voor financiële steun. We 
bankieren inmiddels bij hun, dus ook daar hebben we de goede hoop op dat we steun gaan krijgen. 

Gemeente Waddinxveen
Goede gesprekken hebben we achter de rug met wethou-
ders De Jong en Vroom van de gemeente Waddinxveen. De 
gemeente wil ons graag in de Triangelwijk hebben en de 
wethouders hebben inmiddels een veelbelovende toezeg-
ging gedaan. Ze zijn absoluut bereid om de realisatie van 
het gebouw te ondersteunen. Dit is echt fantastisch, want 
hiermee kunnen we ons plan nog sterker onderbouwen 
richting fondsen en de bank. Deze eventuele ondersteuning 
kan ervoor zorgen dat de Klimopgroep het gebouw daad-
werkelijk gaat realiseren. We gaan voor dat mooie nieuwe 
gebouw!

Projectbureau     
 Triangel

Onze spaarpot tot nu toe
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I have a Dream…
Dat op een dag alle leden, van jong tot oud, stra-
lend aan de voorkant van een prachtig clubhuis 
staan. Dat de Klimopgroep als scoutingvereniging 
een stevig fundament heeft om nog decennia lang 
op door te gaan. Een onderdak die vele kinderen 
de mogelijkheid geeft om zichzelf te ontwikke-
len in samenspel met anderen. Elke zaterdag op-
nieuw de wereld verder kunnen ontdekken vanuit 
een warme, gezellige en veilige haven. Dat is het 
ultieme doel. Een robuuste toekomst voor de hui-
dige én voor toekomstige generaties. 

“Allemaal in touw voor nieuwbouw in 2016!” 

Bas Snoeker
Projectmanager Nieuwbouw

Inrichting van het gebouw
Een club actieve Klimoppers denkt al verder na dan het gebouw 
zelf. Zij denken na over inrichting van de lokalen, keuken en opslag- 
plekken. Met soms innovatieve oplossingen of slimme handig- 
heidjes wordt het meubilair uitgedacht. Uitstraling, stevigheid en 
functionaliteit zijn belangrijk! Hierover later meer…

Let it s(w)ing!!
Een mooi resultaat hebben we geboekt bij de  
Korenavond van de Rotary Waddinxveen op 31  
oktober jl. Door inzet van onze zeeverkenners,  
loodsen, wildevaart en @nker bij die avond heb-
ben we even 2000 euro opgehaald. We ontvingen 
€1100,- direct van de Rotary en €900,- aan giften! 
Fantastisch toch?! Ook dat steken we in de pot 
voor ons nieuwbouwproject. 

Fondsenwerving 
& Crowdfunding
Nu we zover zijn met alles wat hierboven 
geschreven staat, kan het verdere fondsen-
wervingstraject ook vorm krijgen. Er is al 
steun toegezegd vanuit Scouting Nederland, 
maar de fondsen gaan de komende maanden 
echt benaderd worden. Daarnaast gaan we 
op twee manieren aan crowdfunding doen. 
Ten eerste lanceren we in januari 2016 de 
uitgifte van obligaties! Daarover ontvangen 
jullie allen natuurlijk nog alle informatie en 
een enthousiaste uitnodiging. Ten tweede 
zijn er concrete ideeën over de actie: “Maak 
ons blij, koop een lei!”. Maar… Dat wordt nog 
vervolgd…!


