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Beste leden, ouders, vrijwilligers van Musinga Rijn 
 
Het is de hoogste tijd om jullie weer eens bij te praten over de stand van zaken rond de herinrichting 
van het scoutingterrein. 
 
Terugblik 
 
In 2002 heeft Musinga Rijn met Stichting Boei, de beheerder van de steenfabriek Bovenste Polder en 
de gemeente Wageningen een convenant gesloten waarin we hebben afgesproken  om een nieuwe 
botenloods te bouwen als vervanger van de bestaande romneyloods ten oosten van de steenfabriek. 
De bestaande loods zouden we afbreken, het scouting terrein opruimen en ons clubgebouw 
verplaatsen 10 m in noordelijk en 10 m in westelijke richting. Op die manier krijgen wandelaars in de 
uiterwaarden en mensen die op de Rijn varen een beter beeld van de steenfabriek Bovenste Polder. 
Hoe staat het met dit plan: 

 
Nieuwbouw botenlood en verwijderen oude botenloods 

 
Verwijderen zeecontainers en opruimen  scoutingterrein 

 
Verplaatsen van het clubgebouw 

 
Is er dan verder niets gedaan? 
Jawel, het projectteam is verder gegaan met plannen maken voor het gebouw en heeft uitgezocht 
wat dit moest kosten. Helaas is er nog geen match gemaakt tussen wat we willen en wat we kunnen 
betalen. Het bestaande gebouw gaat echter wel hard achteruit dus we moeten in goed overleg tot 
een besluit komen. 
 
Nieuwbouw clubgebouw 
 
Als we ons clubgebouw verplaatsen dan willen we graag dat het nieuwe gebouw de volgende ruimtes 
gaat bevatten: 

 4 ruimtes t.b.v. Achaïers, Hippias, Gaos en Thiassi 

 Keuken en spoelkeuken 

 Ruimte voor reddingsvesten 

 Berging 

 2 Instructie ruimtes 

 Bestuurskamer 

 Sanitaire ruimte dames 

 Sanitaire ruimte heren 

Om dat te bouwen moeten we minstens € 300,000 euro hebben en dan moeten  we heel veel dingen 
zelf gaan doen bij de gehele bouw.  
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Hoeveel geld hebben we: 
- Reservering nieuwbouw  € 82,000 
- Reservering Stichting  € 47,000 
- Positief saldo 2017  € 7,700 
- Lening Boei (2e deel)  € 30,000 

Totaal € 166,700 
 
We komen dus een heleboel geld tekort. We zouden dat misschien wel kunnen lenen maar dan 
moeten we heel veel rente en aflossing gaan betalen. We hebben onderzocht of we met verhuren 
van het nieuwe gebouw extra geld kunnen verdienen in de toekomst, we hebben gezocht naar 
sponsors zodat we minder hoeven te lenen, maar …… 
 
Helaas hebben we als bestuur van Musinga Rijn de conclusie moeten trekken dat we het plan voor de 
nieuwbouw in deze vorm niet kunnen opbrengen. We moeten dan contributie verhogen, meer acties 
gaan voeren en al ons geld in de nieuwbouw steken en hebben we geen reserves meer voor de vloot. 
We moeten dus een ander/aangepast plan bedenken wat we wel kunnen betalen. 
 
Hoe nu verder? 
 
Eerste stap 
Tijdens de 20e Groepsraad op 22 december zal het bestuur, aanvullend op deze nieuwsbrief, 
uitleggen hoe we tot onze conclusies zijn gekomen. Daarnaast is het noodzakelijk dat tijdens deze 
Groepsraad besloten wordt met welk financieel model we verder moeten om tot een acceptabele 
afronding van het project te komen. 
Tweede stap 
In februari willen we een brainstorm organiseren met zoveel mogelijk mensen (leiding, leden, ouders 
en alle vrijwilligers) om ideeën te verzamelen en plannen te maken hoe we wel een nieuw gebouw 
kunnen neerzetten, want dat willen we nog steeds! 
Vervolg: 
Daarnaast hebben we hulp nodig!  
We moeten allerlei acties gaan opzetten om extra geld inzet  in te zamelen voor het nieuwe gebouw. 
Bijvoorbeeld, de website moet vernieuwd om ook langs die weg mensen te informeren over Musinga 
Rijn en om ons te helpen bij de acties.  
 
Daarom zijn we op dit moment onder andere op zoek naar: 

- Mensen die de website willen vernieuwen 
- Mensen die teksten voor de website, social media, nieuwsbrieven e.d. kunnen schrijven 
- Mensen die willen helpen met ons netwerk te vergroten en het opzetten van acties, om geld 

in te zamelen voor het nieuwe gebouw 
 

Als je denkt daar wil ik wel een steentje aan bijdragen stuur dan een e-mail naar 
stichtingspost@musinga-rijn.nl 
Mocht je twijfelen of je wat kunt doen, kom dan vooral naar de brainstormavond zo wordt de inhoud 
en invulling misschien meer duidelijk.  
Er zal nog een uitnodiging volgen als de datum van de brainstorm bekend is. Niks missen hierover 
meld je dan vast aan op stichtingspost@musinga-rijn.nl  
 
2002 - 2022 
In 2002 spraken we af om ons gebouw te verplaatsen. Laten we afspreken dat we in 2022 een nieuw 
clubgebouw openen. 
 
Als er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wilt u meer informatie neem dan gerust 
contact op met  stichtingspost@musinga-rijn.nl  
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