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Beste leden, ouders, vrijwilligers van Musinga-Rijn 

Het is alweer een tijdje geleden sinds de laatste nieuwsbrief, en in die tijd is er ook weer 

heel wat gebeurd. Er is bekendgemaakt hoe het nieuwe clubgebouw eruit komt te zien, 
maar we hebben ook nog veel te doen in 2020.  

Over het gebouw 

In de 22e groepsraad van 14 december is de nieuwe plattegrond van het gebouw 

gepresenteerd. Het zal een afmeting krijgen van 12 meter breed en 30,5 meter lang. In 

het gebouw krijgen de speltakken van de Hippias, Achaiërs en Gaos elk een apart lokaal. 

Er komt een gemeenschappelijke ruimte met goed uitzicht over de haven, rivier en het 

binnenterrein. Deze ruimte is bestemd voor Aqua, Thiassi en alle vrijwilligers van de 

groep.  Ook een gemeenschappelijke berging voor masten, riemen, zeilen en 
reddingsvesten is in het ontwerp opgenomen. 

Er is afgesproken dat de bouwkosten maximaal 250.000 euro mogen bedragen. Op het 

moment is er ongeveer 140.000 euro in kas. Van stichting Boei krijgen we een lening van 

30.000 euro. We hebben ook afgesproken dat we maximaal 60.000 euro kunnen lenen. 

Dit om de lasten voor de vereniging betaalbaar te houden. Nu is er nog een tekort van 
20.000 euro, die we via fondsen moeten proberen binnen te halen. 

Voor 250.000 euro kunnen we geen compleet gebouw neerzetten. Volgens de begroting 

die we hebben zal dit zo’n 420.000 euro kosten, dus we zitten met een groot gat. 

Daarom is het plan om met het beschikbare bedrag de buitenkant van het gebouw en de 

verwarming te realiseren. Aangezien het geld dan op is zullen we alle andere zaken zelf 
uit moeten voeren met materialen die we middels sponsoring binnen willen halen. 

Dat betekent dat we een beroep doen op alle leden, ouders en vrijwilligers om mee te 

denken en mee te gaan doen om dit voor elkaar te krijgen. Wil je aan het project 

meewerken? Of je ideeën met ons delen? Stuur dan een mail 

naar herinrichting@musinga-rijn.nl. 

Plannen voor 2020 

Het O&U team gaat het ontwerp verder uitwerken zodat we een omgevingsvergunning 

kunnen aanvragen voor de bouw. We gaan sponsoren, fondsen e.d. zoeken om de 

ontbrekende 20.000 euro te financieren, de benodigde materialen te bemachtigen en 

mensen te vinden die kunnen gaan helpen met het realiseren van de bouw. Er komt nog 

een lijst met de benodigde materialen en wanneer deze nodig zijn.  

Het tijdspad is als volgt: in mei 2020 willen we het definitieve besluit nemen om te gaan 

bouwen en daarna direct de vergunningen aanvragen. In het najaar van 2020 hopen we 

dan eindelijk de eerste spa in de grond te kunnen steken en te starten met de 

nieuwbouw. 

Jan de Boer 
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