Scouting Centrum Sneek bouwt aan de toekomst! Bouw je mee?

NIEUWSBRIEF RENOVATIE SCOUTING CENTRUM SNEEK

KERST 2020

Lieve mensen,
Een veel bewogen jaar is al bijna weer voorbij. Er was geen ontkomen aan de pandemie en veel
mensen zijn persoonlijk getroffen door de gevolgen. Met de huidige lockdown is ook abrupt een einde
gekomen aan de reuring op het scoutingclubhuis. Echter gelukkig zit het hek maar tijdelijk dicht want
wat willen wij, als bestuur van het Scouting Centrum Sneek, graag positief vooruit kijken naar het
voorjaar en de toekomst. En gelukkig kunnen we dat ook!
In de laatste bestuursvergadering hebben wij geconcludeerd dat de begroting voor de nieuwbouw en
renovatie voor driekwart rond is. Naast de eigen bijdrage van Tibrag, Greate Pier en de SCS, zijn er
diverse subsidies ontvangen van onder andere het Kernenfonds, het Iepen Mienskipfûns en de BOSAsportsubsidie van de overheid. De meest recente bijdrage is die van Stichting Zorgsteun Sneek met
een toezegging van € 9.000 voor het mindervalidentoilet. Het totaal aan eigen bijdragen en subsidies
is al meer dan € 200.000!
Door veel zelf te doen, zoals het sloopwerk, trappen en binnenwanden, maar ook door marktplaats af
te struinen naar kozijnen, ramen, noodtrap, radiatoren en isolatie hebben we het benodigde budget
terug kunnen brengen van circa € 600.000 naar circa € 450.000.
De reeds verleende subsidies samen met de positief ontvangen hypotheekaanvraag bij de Rabobank
en diverse kansrijke nog uitstaande fondsen als het Old Burger Weeshuis, Scouting Nederland Fonds
en Jantje Scouting Fonds hebben het bestuur voldoende basis gegeven de volgende stap te zetten en
de bouwvergunning aan te gaan vragen.
Verwachting is dat deze half februari 2021 wordt afgegeven, waarna we streven naar een opdracht
aan aannemer J. v/d Meer begin maart zodat medio april gestart kan worden met de renovatie. Het
doel is voor de zomervakantie het pand wind en waterdicht te hebben, waarna de afbouw in eigen
beheer in het najaar kan worden uitgevoerd.
Ook is de crowdfunding gestart, wij zijn heel dankbaar en blij om te zien hoe graag jullie ons ook
financieel willen steunen. Waar velen benieuwd naar zijn: de laatste stand is € 15.000, streven is
echter € 75.000, dus we zijn er nog niet.
Dus meld je aan voor deelname op crowdfunding@scoutingcentrumsneek.nl, het kan zeker nog.
En mocht je nog even willen nadenken om ook in te stappen als obligatiehouder, dat kan want de
inschrijving is verlengd t/m eind januari 2021. Voor alle informatie en de folder klik hier!
Binnenkort staan we ter promotie in Groot Sneek met een mooi verhaal over scouting in Sneek zodat
ook externen geïnteresseerd worden.

Bovendien zijn we volop bezig de bedrijven in Sneek te benaderen, zowel voor crowdfunding als voor
sponsoring. Zo heeft Douma Staal al een mooie sponsoring toegezegd en hebben we van andere
bedrijven scherpe kortingen op materialen ontvangen.
Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers voor het belteam, graag aanmelden via
crowdfunding@scoutingcentrumsneek.nl, samen komen we heel ver.
Goed ook om te vermelden, is dat we deze week een zeer positief digitaal overleg hebben gehad met
de Gemeente Súdwest Fryslân. De kans dat ook van die kant een financiële bijdrage komt, is zeer
zeker aanwezig. In januari horen we daar meer over.
Zoals jullie ongetwijfeld al mee hebben gekregen, zijn we al volop gestart met de werkzaamheden die
we nu al kunnen doen. Zoals het plaatsen van de nieuwe trap, het plaatsen van de tussenwanden van
de opslagruimtes beneden en inmiddels zijn de wanden en ramen van de speelruimte voorzien van
voorzet-isolatie.
Inmiddels zijn ook de bar en het keukenblok vervangen, de nooduitgang is verplaatst, zand en drains
zijn aangebracht op het achterterrein en de opslaghokken op de eerste verdieping en het sanitair
(wc’s en douches) zijn gesloopt. We hebben de keren niet geteld maar zeker is dat ze ons ondertussen
wel kennen op de gemeentestort, opruimen is een kunst.
Volop actie dus waar iedereen energie van krijgt. We beginnen wat te zien, het is dus niet alleen
praten over, maar ook zeker doen!
Jammer genoeg hebben we nu even stagnatie door de recente corona-maatregelen. We hadden
gepland de kerstvakantie te benutten om de complete aanbouw te slopen dat zal dus even moeten
wachten. Maar laten we zeggen ‘dan hebben we ook nog wat leuks in het verschiet’.
Wordt vervolgd, op naar 2021 en de bouw van een mooi nieuw clubhuis!

Fijne feestdagen en een gezond 2021!
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