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Vrijdag 2 juli hebben we samen met de nieuwe burgemeester van Wageningen, Floor Vermeulen en 
Arno Boon van Stichting Boei, de eerste schep gevierd als start van de nieuwbouw. Regelmatig krijgen 
we nu de vraag: 

 

Wanneer gaan we nu echt beginnen? 
 
Sinds de eerste schep zijn we aan de slag gegaan met het aanvragen van offertes. We hielden ons hart 
vast want als we de nieuwsberichten mogen geloven dan schieten de prijzen de lucht in. We hebben 
uiteindelijk 4 prijsopgaves gekregen die niet eens zover uit elkaar lagen. Daarnaast zijn we verder gegaan 
met tekeningen zoals de detailtekening van de vloer die we zelf willen maken en konden we ook daarvoor 
de prijs van de benodigde materialen opvragen. 
 
Wat moet het nu gaan kosten en hoeveel geld hebben we daarvoor beschikbaar op dit moment? De totale 
begroting staat op ongeveer 4 ton die we moeten afdekken. Met eigen middelen, sponsoring en vooral 
veel “zelfwerkzaamheid”. We verwachten daarom 3 ton cash nodig te hebben voor het gehele project. Het 
goede nieuws is dat Scouting Nederland ook een bijdrage doet van 5,000 euro waarmee onze droom weer 
een stapje dichterbij komt. We hebben nu dan ook bijna voldoende middelen om een wind en waterdicht 
gebouw neer te zetten. 
 

Middelen (werkelijk) Begroting 

Eigen vermogen € 105,785 Vergunningen e.d. € 6,000 

Stichting Boei € 30,000 Grondwerk, vloer € 37,000 

Obligatie lening (stand tot nu toe) € 16,000 Staalconstructie € 50,000 

Reserveringen stichting Musinga Rijn € 14,215 Dak en gevels € 70,000 

Scouting Nederland Fonds € 5,000 Buitendeuren en kozijnen € 27,000 

Totaal € 171,000 Totaal € 190,000 
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We gaan natuurlijk nog op zoek om kosten te besparen maar we blijven nog dringend op zoek naar extra 
geld voor de afbouw, verwarming, elektriciteit, toiletten e.d.. We kunnen nog wel een steuntje in de rug 
gebruiken want daarvoor hebben we nog eens € 110,000 nodig.  
 
En toen …… kwam er opeens het aanbod van defensie om ons te helpen bij de bouw van het clubhuis. 
We kwamen in contact met de 105 Genie compagnie uit Den Bosch die wel vaker verengingen en clubs 
e.d. helpen bij de bouw van nieuwe accommodaties. Ze doen dat omdat de soldaten van de Genie moeten 
oefenen in het bouwen en bouwtechnieken. Als wij de materialen verzorgen en tekeningen aanleveren 
dan gaan zij het bouwen. Ze nemen hun eigen machines en gereedschappen mee. Kijk maar eens hun 
facebook pagina https://www.facebook.com/105gnciewb/?ref=page_internal of hun Instagram (105genie) 
wat ze zoal doen. We hopen dat we met de hulp van de Genie geld en tijd kunnen besparen, dus: 

 

We gaan bouwen en de Genie komt ons helpen! 
 

Nog dit najaar willen ze de vloer al gaan aanleggen en volgend jaar de staalconstructie met de dak- en 
gevelpanelen. 
 
Obligatielening 
Om een deel van het benodigde bedrag op te halen, hebben we een actie voor een obligatielening 
uitgezet. Met dank aan alle kopers hebben we inmiddels ruim € 15.000 opgehaald! Zoals te zien in de 
begroting kunnen we nog veel meer gebruiken. Dus als je nog geen obligatie hebt gekocht, doe het dan 
nu, en vraag opa’s/oma’s/(suiker)ooms/tantes en iedereen die de Rijn een warm hart toedraagt om een 
obligatie te kopen (klik hier) .We zullen het geld de komende tijd hard nodig hebben omdat we nu echt 
gaan bouwen…  
 
Donatie of sponsoring van spullen 
Voor de nieuwbouw hebben we veel materialen nodig. Zie jij in je omgeving of je netwerk mogelijkheden 
om bij te (laten) dragen met korting of sponsoring op materiaal, menskracht of machines dan horen we 
dat ook heel graag!  
Voor het aanleggen van de fundering en de vloer zoeken we naar de volgende materialen: 
- EPS isolatie 140 mm dik rc4,1 
- PIR isolatie 100 mm dik RC4,1 
- Cementgebonden plaat 10 of 12 mm dik 
- Wapeningsnetten nieuw #8-150 en diverse losse staven rond 8 mm 
- ca. 90 m3 schoonzand 
- Riolering diameter 50, 75, 110 en 125 mm buizen en diverse lijm en manchet moffen 
- Meterkast mantelbuizen 50 mm 3x rood(r=500), 1x blauw(r=750) en 2x grijs(r=500).  
- PVC lijm tbv riolering 
- Piketten en asfalt spijkers tbv uitzet werkzaamheden 
- Spuitbussen tbv uitzet werkzaamheden 
- Hout latten/planken/platen/steigerplanken diverse maten bij voorkeur nieuw anders ongebruikt 
- Metselkoord tbv uitzetwerkzaamheden 
- Gele betontape rollen  
- PU montageschuim spuitbussen NBS 
- Spuitpistool tbv montageschuim NBS 
- Schroeven/spijkers tbv bekistingen enz. nieuw 
- Isolatie afdekzeilen om nieuwe vloer af te dekken 
Voor verdere informatie of specificatie kunnen jullie contact opnemen met Martijn Querner of Tjebbe 
Bakker via nieuwbouw@musinga-rijn.nl . Zij zullen ook eerst een controle van de specificaties van de 
materialen uitvoeren alvorens akkoord te geven. Dus niet zomaar iets naar de Rijn brengen. 
 
Denk je dat we jouw hulp goed kunnen gebruiken en wil je graag een steentje bijdragen? Heb je naar 
aanleiding van de nieuwsbrief vragen? Of wil je meer informatie? Of wil je gewoon even reageren? 
Stuur dan een e-mail naar nieuwbouw@musinga-rijn.nl 
 
Hartelijke groet! 
Jan de Boer 
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