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Beste leden, ouders, vrijwilligers van Musinga Rijn 
 
Net voor kerst is in de 20ste groepsraad overlegd hoe we verder moeten met de nieuwbouw. De 
financiële commissie heeft laten zien dat plannen die meer kosten dan 250.000 euro geen dekkende 
begroting is te maken die te dragen is door de groepsvereniging. Tweehonderdvijftigduizend euro 
betekend dat we een hypotheek moeten afsluiten, het gebouw moeten verhuren om extra geld te 
verdienen en dat de groep ieder jaar twee extra acties moet gaan lopen. Bijvoorbeeld één in het 
voorjaar en één in het najaar.  
 
Hoe gaan we verder 
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd om een brainstorm te houden. We hebben hiervoor hulp 
ingeroepen van de KNHM. Dit is een stichting die burgerinitiatieven helpt om van de grond te komen. 
Ze bieden hulp aan in de vorm van gesprekken met adviseurs die dan meedenken over hoe je zoiets 
het beste aanpakt. Inmiddels hebben we een intakegesprek gehad en dat is van beide kanten als 
positief ervaren. We nemen dat graag mee in de voorbereiding van de brainstorm, waardoor de 
brainstormavond iets langer op zich laat wachten. 
 
Tijdens de brainstormavond (de uitnodiging voor deze avond wordt komende maand verzonden) 
willen we jullie als leden, maar ook ouders en vrijwilligers, vragen om mee te denken over de 
volgende vragen:  
 

- Wat willen we met het gebouw, welke functies moet het vervullen? 
- Hoe organiseren we de bouw? 
- Hoe kunnen we de financiële haalbaarheid beter organiseren? 
- Hoe kunnen we de interne en externe communicatie optimaal organiseren? 

 
Met deze input kunnen we de plannen concretiseren en inpassen naar de mogelijkheden en 
draagvlak, zodat gezamenlijk constructief gewerkt kan worden aan de nieuwbouw. 
 
Medewerking / gezocht 
 
We hebben inmiddels drie aanmeldingen ontvangen om Musinga-Rijn te helpen.  Met twee mensen 
hebben is gesproken en zijn afspraken gemaakt. Het gaat hierbij om een moeder die ons gaat helpen 
met het zoeken naar subsidies en sponsors en een moeder die ons gaat helpen met de communicatie 
en vernieuwen van de website. 
Verder heeft zich nog een vader met een klusbedrijf gemeld waarmee we nadere contacten leggen. 
 
Geen nood! Goede mensen zijn altijd waardevol voor ons. 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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