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Beste leden, ouders, vrijwilligers van Musinga-Rijn, 

Alweer de 4e nieuwsbrief en de laatste van dit seizoen. We hebben ons best gedaan om de brief 
zo informatief en bondig mogelijk te maken (feedback op de vorige brief). We zijn helaas niet 
aan 3 pagina’s ontkomen omdat we jullie deze informatie niet wilden onthouden. We wensen 
jullie veel leesplezier. In deze nieuwbrief willen we jullie op de hoogte brengen van de 
uitkomsten van de brainstorm avond, de afspraken die zijn gemaakt in het groot bouwoverleg 
daarna, hoe we verder gaan  en verder hebben we een lijst met klussen waarvoor we vrijwilligers 
zoeken. Die vrijwilligers mogen ook uit de actieve leden komen!!!! 

Brainstorm avond 
Op zaterdagavond 25 mei is de lang verwachte brainstorm gehouden. Er kwamen zo’n 35  mensen 
op af waaronder 4 ouders. De avond werd geleid door Matthijs Almekinders (Adviseur KNHM).  Na 
een inleiding door de projectleider over de uitgangspunten en de verschillende scenario’s zijn we 
in twee rondes aan de slag gegaan. Hieronder de verschillende vragen die zijn behandeld met 
een samenvatting van de uitkomsten. 

1) Wat willen we met het gebouw, welke functies moet het vervullen? 
Aan de hand van de zin “als ... wil ik ... zodat ik ...” zijn de benodigde functies en wensen 
voor het gebouw opgehaald om deze vervolgens in discussie te prioriteren. De grote gemene 
delers waren: 
• Elke speltak de mogelijkheid om zijn eigen materiaal op te bergen  
• Elke speltak ook een eigen ruimte 
• Combineren van ruimtes met bestuur, Thiassi wordt als optie gezien.  
• Het huidige gebouw kan verkleind worden middels het opheffen van de bergingen en het 

halveren van de keukenruimte en slimmer ruimte gebruik. 
• Verhuurbaarheid is ook mogelijk als vergaderlocatie. Hierbij hoeft maar 1 ruimte picobello 

te zijn en wel van de benodigdheden als beamer en dergelijke voorzien te zijn. 
• Sanitair, voldoende toilet en douche gelegenheid passend voor huisvesten van scouting 

groepen.  
2) Hoe organiseren we het  qua mankracht, materialen, klussen 

Er is veel vertrouwen dat we veel zelf kunnen. In de groep is veel ervaring met bouwen en 
klussen gesignaleerd. Ook wordt de bereidheid van ouders om te helpen als daar om gevraagd 
wordt hoog ingeschaald. Het is belangrijk om op korte termijn planningen te maken, 
concrete taken te verdelen en per taak hulp te vragen. Door veel zelf te doen zijn kosten 
lager te houden. Materialen zullen wel aangeschaft moeten worden. Klussen zullen op een 
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klussenlijst komen net zoals benodigde materialen. Tevens heeft Tjebbe Bakker aangegeven 
ons O&U team te willen versterken 

3) Hoe kunnen we de financiële haalbaarheid beter organiseren? 
In de eerste ronde waren het vooral ouders die meedachten over de vragen hoe kunnen we 
meer geld binnenhalen voor de bouw van het clubgebouw en hoe kunnen we naderhand de 
exploitatie rond krijgen als we de leningen moeten afbetalen. Er zijn diverse ideeën over 
verhuur, sponsoring, acties naar voren gekomen die doorgezet zijn aan de financiële 
commissie. Twee ouders hebben zelfs aangegeven de financiële commissie te willen 
versterken, waar we heel erg blij mee zijn! 
In de tweede ronde kwamen er veel meer vragen op tafel. Kunnen we en mogen we wel 
verhuren? Waarom moeten we in de toekomst zoveel extra geld binnenhalen? Allemaal 
terechte vragen waarmee we ook aan de slag moeten gaan. 

4) Hoe kunnen we de interne en externe communicatie optimaal organiseren? 
In beide sessies waren de groepen het eens dat in het nieuwbouwproces tot zo ver kansen 
gemist zijn en wellicht vertraging ontstaan is door onvoldoende communicatie. De 
nieuwsbrief en de brainstorm presentatie zijn wel al goede punten geweest. Wat men door 
communicatie vooral wil bereiken is duidelijkheid over de stand van zaken.  
Wat in beide sessies als één van de belangrijkste tips werd gegeven is een Lijst met 
benodigdheden. Deze lijst behelst niet alleen materiaal, maar ook acties en vrijwilligers. 
Wat moet er nu gebeuren. Specifieke en concrete beschrijvingen zorgen voor acties.  
De laatste belangrijke tip is een communicatie coördinator. Iemand die contents / input 
vraagt van sturingsgroepen (bijv. O&U) en regelt dat dit verdeeld wordt (door andere 
personen) over de verschillende communicatie mogelijkheden (nieuwsbrief, mail, krant, 
social media, etc.). 

Peiling 
Na afloop van de brainstorm hebben we via smartphones een peiling gehouden onder de 
aanwezigen over welk scenario de voorkeur verdient en waarom. Scenario 3, een zo groot 
mogelijk gebouw en zoveel mogelijk zelf doen had de overduidelijke voorkeur. Vanuit de vraag, 
waarom je deze keuze maakte, kwamen twee duidelijke standpunten naar voren: we willen 
graag een groot gebouw met een eigen ruimte voor elke speltak maar ook de wens om daarbij 
een haalbaar financieel plaatje neer te leggen. 
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Groot Bouwoverleg 
Na de brainstorm  hebben de besturen, het bouwteam en de adviseurs van KNHM overlegd over 
de vraag hoe we verder gaan. De uitslag van de peiling was duidelijk: voorkeur voor scenario 3 
maar ook het financiële plaatje moet kloppen en daar is nu ook een flink deel lening in 
opgenomen. Op basis van de peiling kiezen we voor scenario 3 echter met de volgende 
kanttekeningen 

• Loze ruimtes eruit halen 
• Mogelijkheid om ruimtes te combineren onderzoeken 
• Evt. afsluitbare ruimtes beschikbaar stellen voor dure spullen zoals radiokisten, zeilen 

etc. 
• Eventueel bestuurskamer combineren met Thiassi of instructielokaal 

Daarbij spreken we de volgende uitgangspunten af: 
• bouwtijd 2 jaar casco en 2 jaar afbouw 
• verhuurbaar (vnl. voor scouting en scholen) 
• maximaal uit te geven budget €250.000 
• zoeken naar nieuwe fondsen t.b.v. zo  laag mogelijke hypotheek, maximaal mag er          

€60.000 geleend worden 
• zelfwerkzaamheid in combi met materiaalsponsoring moet vooraf op haalbaarheid zijn 

aangetoond 

Zaterdag 27 juni heeft het O&U team samen met de ambassadeurs van de verschillende 
speltakken de indeling voor het gebouw besproken. Allerlei varianten van de indeling worden nu 
nader uit  gewerkt. In het volgende groot bouwoverleg begin juli wordt de indeling vastgelegd. 
Vervolgens gaat het O&U team aan de slag om het ontwerp van het gebouw verder uit te werken 
zodat we daar in het najaar een nieuwe begroting van kunnen maken. Daarbij hebben we hulp 
aanboden gekregen van een ervaren calculator van bouwbedrijf Grootheest. 
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Klussenlijst. 
Waar kunt je ons mee helpen mee helpen op dit moment? 

- redactie van de nieuwsbrief, de redactie gaat op zoek naar nieuws en brengt iedere twee 
maanden een nieuwe nieuwsbrief uit. 

- uitzoeken welke  eisen / vergunningen / regels er gesteld worden  t.a.v. verhuur door: 

o overheid – brandveilig gebruik gebouwen 

o terrein eigenaar Staatsbosbeheer 

o omgeving – buren, stichting Boei,  

- sponsorbord optuigen aan gevel botenloods   

- duurzame prints laten maken van doel sponsoring en namen van de sponsors tbv 
sponsorbord 

- stroomvoorziening steigers (vernieuwen van de kabel naar de steiger) 

Denk je dat we jouw hulp goed kunnen gebruiken en wil je graag een steentje bijdragen? Stuur 
dan een e-mail naar stichtingspost@musinga-rijn.nl 
 
Heb je naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen? Of wil je meer informatie? Neem dan gerust 
contact op met stichtingpost@musinga-rijn.nl.   
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