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Nieuwsbrief 2
Hallo,

Dit is nieuwsbrief nummer 2 waarin we jullie informeren over de eisen en wensenlijst en de status van de vergunningen. Verder
zullen de werkgroep vergunningen en de werkgroep project coordinatie zichzelf voorstellen. Natuurlijk wordt er ook weer om
hulp gevraagd. Als je ideeën hebt of graag hulp wilt bieden bij de bouw van ons nieuwe onderkomen, schroom dan niet om
even contact te zoeken. Je kunt ons altijd bereiken via:

nieuwbouw@dutmella.nl

Project coördinatie en administratie

Team Vergunningen

Het team Project Coördinatie en Administratie geeft leiding
aan het bouwproces. Dit team stemt de werkzaamheden van
de verschillende werkgroepen op elkaar af. Naast de bewaking van de voortgang, de kwaliteit en de kosten worden ook
de activiteiten van het team financiering, vergunningen en
logistiek gecoördineerd.

Er is mij gevraagd om uit te leggen wat het team vergunningen doet. In principe is dit het meest saaie stukje van de
gehele verbouwing, en meest ondankbare. Je ziet er namelijk
straks helemaal niets van. Maar toch is het o zo belangrijk,
zonder vergunning geen nieuwe blokhut.
Daarom heb ik hieronder opgesomd wat we allemaal moeten
doen:
- De teams begeleiden bij het nemen beslissingen (denk
aan bouwbesluit, veiligheid, tijdelijke vergunningen).
- Vooroverleg bij de gemeente, als de schetstekeningen
klaar zijn.
- Erfpacht
- Normeringen vanuit bouwbesluit onderzoeken
- Voorbereiden van de vergunningsaanvraag
- Indienen vergunningaanvraag
- Beantwoorden vragen gemeente

De werkwijze uit de brochure “Bouw en verbouw” van Scouting Nederland wordt gebruikt om het project te doorlopen.
Het bouwproces is verdeeld in zeven fasen die na elkaar in de
tijd uitgevoerd worden. Daarnaast is het project opgedeeld in
zes deelgebieden met zes werkgroepen. De project organisatie hebben we al beschreven in Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief willen we het bouwproces verder toelichten.
In de eerste fase is een globaal plan opgesteld (de initiatieffase). Deze fase is inmiddels afgesloten. Momenteel wordt
er gewerkt aan fase twee: de programmafase. In deze fase
worden de eisen en wensen voor de nieuwbouw opgesteld en
met alle betrokkenen afgestemd. Aan het eind van deze fase
moeten de eisen en wensen zo duidelijk zijn dat een architect
een ontwerp kan gaan maken.
Alle informatie moet zorgvuldig vastgelegd worden maar ook
gedeeld kunnen worden. Hiervoor gebruiken we een Dropbox. Hier worden alle documenten opgeslagen.
Omdat dropbox een zeer beperkte vorm van bestandsbeheer
heeft, wordt handmatig bijgehouden wat de meest recente
versie van een bestand is en wie een bestand mag wijzigen.
Dit vraagt een strikte discipline. De Dropbox Nieuwbouw is
opgedeeld in drie hoofdgroepen:
- Fase documenten die specifiek voor een project fase gemaakt zijn, vooral bedoeld om aan de groepsraad gepresenteerd te worden of als uitgangspunt voor een volgende
project fase te dienen.
- Team documenten, bedoeld als werk folder voor de verschillende teams (werkgroepen).
- Informatieve documenten bevatten informatie die van
buiten komt, zoals het bestemmingsplan en brochures
van Scouting Nederland en andere documenten die niet
wijzigen als gevolg van het bouwproces.

Dit is een heel erg lang en traag traject en er zullen zeker een
aantal obstakels genomen moeten worden.
Daarnaast moeten we de genomen besluiten vanuit de gemeente ook controleren, er zijn namelijk gemeentes in Nederland waar de genomen besluiten niet altijd goed onderbouwd
zijn, hier moeten we zeker attent op zijn.
Het lijkt heel erg saai en stoffig, en dat is het ook (af en toe)
maar iemand moet het doen.
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SponsorKliks
U heeft in de laatste DutXpress ook kunnen lezen
dat Dutmella is aangemeld bij SponsorKliks om
voor extra inkomsten te zorgen.
We brengen dit graag nogmaals onder de aandacht. En we vragen iedereen om het ook door te
geven aan vrienden, familie, buren, werkgevers
etc...
Let op: ook booking.com, KLM, Easyjet en hotels.com doen
mee! Iedereen die wel eens een reis of hotel boekt wordt
natuurlijk gevraagd dat via de Dutmella pagina van SponsorKliks te doen.
Dutmella ontvangt geld als er online wordt gekocht bij meer
dan tweehonderd webwinkels, waaronder bekende als Bol.
com,
Wehkamp, Zalando, Neckermann, Mediamarkt, Staples, Vodafone en ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of
een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt Dutmella
daar geld voor.
En wat helemaal fantastisch is: het kost jullie geen cent extra!

wij zijn op zoek naar ...

Ga voordat je wat wilt bestellen naar onze site www.
dutmella.nl en klik op de knop van sponsorkliks. Als
je op die manier naar je favoriete webwinkel gaat
krijgt Dutmella automatisch een bedragje op de
rekening bijgeschreven als je wat besteld hebt. Het
kost jou niks extra, het geld wordt geschonken door
de webwinkel.
Als jullie allemaal actief meedoen verwachten we hiermee
onze inkomsten fors te kunnen laten groeien.
Vraag ook al je vrienden, familie en buren om deze link te
gebruiken.
Je hoeft je niet aan te melden op de site van SponsorKliks,
maar het kan wel.
Als je je registreert bij SponsorKliks ontvang je wekelijks een
bericht met online aanbiedingen voor het weekend en eenmaal per maand het overzicht van alle transacties met bijbehorende commissies van Dutmella. Dan ben je dus steeds op
de hoogte en krijgt nog leuke aanbiedingen ook.
Namens alle huidige en toekomstige leden en vrijwilligers van
Dutmella heel erg bedankt voor de moeite.

Bouwproces
fase afgerond

Internet zoekmachine

Team sponsoring en financiering zoekt hulp bij het
uitzoeken waar we kunnen aankloppen voor subsidies
of sponsoring. Dit zoekwerk gebeurt voornamelijk via
internet. Ben je goed op het internet, heb je tijd en wil je
graag helpen; stuur een mailtje naar
sponsoring@dutmella.nl

Netwerkers

Team sponsoring en financiering zoekt hulp van netwerkers die weten waar we kunnen aankloppen voor
subsidies of sponsoring. Je zoekt zelf contact en regelt
het zelfstandig, of samen met Sjon en/of Joris. Ben je
goed in netwerken, heb je tijd en wil je graag helpen;
stuur een mailtje naar
sponsoring@dutmella.nl

HULP GEZOCHT

Ingangen

Heb jij een ingang bij een bedrijf of weet je bij wie we
moeten zijn om zo gericht mogelijk te vragen om sponsoring, laat dat dan weten via
sponsoring@dutmella.nl.
Niet geschoten is altijd mis!

Ideeën

Heb jij een idee voor een sponsoractie of een groepsbrede financiële actie? Laat dat dan weten via
sponsoring@dutmella.nl.
Niet geschoten is altijd mis!

Tekst goeroe

Heb jij een goed gevoel voor tekst-en-uitleg? Wil je
samen met Ceciel zorgen voor een duidelijke en heldere
communicatie? Laat dat dan horen via
nieuwbouw@dutmella.nl

in behandeling

nog niet begonnen

Het bouwproces bestaat uit de volgende fasen
•

Initiatief: het onderzoeken wat globaal wordt gewenst
en haalbaar is; aan het eind van deze fase neem je de
beslissing om wel of niet te bouwen of te verbouwen.

•

Programma: het ontwikkelen van wat specifiek wordt geeist en haalbaar is; dit wordt vastgelegd in een programma van eisen en wensen.

•

Planvorming: het ontwerpen van een ruimtelijke oplossing voor het eisen pakket op de gekozen locatie.

•

Uitwerking: het detailleren en vastleggen hoe de ruimtelijke oplossing wordt gerealiseerd.

•

Uitvoering: het realiseren van de uitgewerkte oplossing.

•

Ingebruikname: het ontwikkelen van de wijze van gebruik
van het gebouw.

•

Exploitatie: het gebruik wordt geëvalueerd en het gebouw wordt beheerd.

1
2
3
4
5
6
7
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Wat hebben we deze periode gedaan?
In de afgelopen periode is het volgende tot stand gekomen:
•

•
•

•

•

Het team techniek (Roeland Pouwels) heeft gewerkt aan de
eisen en wensen. Ze hebben een voorstel gemaakt voor
de prioriteiten van alle eisen en wensen. Ook heeft het
team al enkele realisatie ideeën aangedragen zoals het gebruik van oppervlakte aardwarmte om de blokhut vorstvrij
te houden.
Het team financiële uitgaven (Harro Verbakel) heeft een
eerste versie van de begroting opgesteld. Ook wordt nu al
nagedacht over de toekomstige exploitatiekosten.
Het team financiële inkomsten heeft een uitvoeringsplan
opgesteld om de blokhut te financieren d.m.v. sponsoring,
giften, fonds werving activiteiten. Een manier om potentiele sponsoren te benaderen is bedacht en wordt nu
voorbereid.
Het team vergunningen (Walter Veneman) geeft inzicht in
de gemeentelijke legeskosten en in de doorlooptijden van
de verschillende noodzakelijke goedkeuringen. Daarnaast
houden ze een vinger aan de pols als het gaat om veiligheid en bouw regelgeving.
Het team public relation (Ceciel van Buul) heeft de eerste
nieuwsbrieven verzorgd. Er is een communicatieplan gemaakt en ideeën verzameld om Dutmella nog duidelijker
te presenteren.

•

•

•

•

Het team logistiek (John Verkuijlen) werkt aan een plan
voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouw. Dit is noodzakelijk om de scouting opkomsten normaal door te laten
gaan tijdens de bouw.
Het team project coördinatie (Jan Wullems) en administratie (Hank Donker) heeft een masterplan opgesteld met als
hoofddoel de feestelijke opening van een nieuw gebouw
in het najaar van 2016. In het document Nieuwbouw 2016
worden alle ideeën uit de groep gebundeld. Daarnaast
werd een enquête gehouden om iedereen bij de nieuwbouw te betrekken.
De stuurgroep heeft diverse gesprekken met potentiele
leveranciers gevoerd. Dit geeft een goed beeld van de
mogelijkheden maar ook van de daaraan verbonden kosten.
Door Inpijn-Blokpoel is een geotechnisch onderzoek
uitgevoerd. Er zijn vier sonderingen gedaan tot ongeveer
12 meter diepte en er is een handboring tot 3.5 meter gedaan. Ook werd de grondwaterstand opgemeten. Uit deze
metingen volgt een advies voor de fundering en onderkeldering. Dit onderzoek werd voor een deel gesponsord
door Inpijn-Blokpoel.

Inpijn Blokpoel heeft onlangs metingen gedaan op het terrein bij de blokhut.
De exacte gegevens en aanbevelingen kun je opvragen bij de coördinator via
nieuwbouw@dutmella.nl
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Eisen en Wensen
Een van de belangrijkste activiteiten van de afgelopen periode was het vaststellen van de Eisen en Wensen. Deze zijn tot
stand gekomen door een enquête te houden in 2011, door
diverse discussies, door analyse van de Blokhutwijzer van
Scouting Nederland en door opnieuw een enquête te houden
in mei 2015.
De Blokhutwijzer maakt onderscheid in bouwregelgeving
eisen, overige regelgeving eisen, eisen door Scouting Nederland, aanbeveling Scouting Nederland en relevante overwegingen/keuze.

Wij hebben zelf de eisen en wensen ingedeeld volgens de
MoSCoW methode. Hierin worden de items ingedeeld in vier
categorieën:
• 1 = M (must haves): deze eisen moeten in het eindresultaat
terugkomen
• 2 = S (should haves): deze eisen zijn zeer gewenst, maar
zonder is het gebouw wel bruikbaar;
• 3 = C (could haves): deze eisen zullen alleen aan bod
komen als er tijd en geld genoeg is;
• 4 = W (won’t haves): deze eisen zullen in dit project niet
aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een
vervolgproject, interessant zijn. Deze categorie wordt ook
gebruikt om aan te geven wat absoluut niet gewenst is.

Samenvatting van eisen en wensen: omschrijving/afmeting/Prioriteit (1-4)
VERBLIJFSRUIMTES

Dagverblijf bevers
Dagverblijf welpen
- Met 4 nesthoeken
Dagverblijf verkenners
- Inclusief 4 patrouillehoeken
Dagverblijf explorers
Leidersverblijf

FACILITAIRE RUIMTES

Keuken
Klein materiaal opslag
Sanitair blok A
(2 toiletten, 1 douche, wastrog, mindervalide toilet)
Sanitair blok B
(2 toiletten, 1 douche, wastrog, mindervalide toilet)
Groot materiaal opslag:
Technische ruimte
Inpandige verkeersruimte (gang), niet wenselijk
ivm met karakter van Dutmella, uitpandige verkeer

60 m2

1

80 m2

1

80 m2
45 m2
30 m2

1
1
2

20 m2
20 m2

1
1

20 m2

1

20 m2
100 m2
10 m2

2
2
3

Ook zijn er eisen en wensen opgesteld
voor beveiliging, verwarming, verlichting/elektra, Sanitair/schoon water en
afvalwater.

4

AANVULLENDE EISEN en WENSEN

Vast stramien (standaard maatvoering)
Goede isolatie (dak en muur)
dubbele vluchtweg per verblijfsruimte
Eigen materiaal in eigen kasten,
gedeelde materiaal in een goede opslag.
Kind-veilige afwerking
(hoogte elektrisch schakelmateriaal, verwarming, kapstokken)
Overkapping / zeil voorzieningen aan het gebouw
Rolstoel toegankelijkheid
1 deur
Dak overstek
0,5 m
Veranda over de gehele gevel
die naar het eigen terrein gekeerd staat
2m
Inpandige afwerking met hechthout
(schrootjes oid) als sfeerbepalend element
demontabele / schuifwanden
Onderkeldering tbv facilitaire ruimtes
die daarvoor in aanmerking komen
100 m2
Opgemetseld buiten spouwblad
ivm onderhoudsvriendelijkheid
0,5 m
AV-voorziening blokhut tbv beamer
vegetatiedak (indien voldoende subsidiabel)
Zonnepanelen (indien voldoende subsidiabel)
Data aansluiting
AV-voorziening terrein

1
1
1
1
1
2
4
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4

Het volledige overzicht van eisen en
wensen is vastgelegd in twee documenten en is op te vragen bij de coördinator
via:
nieuwbouw@dutmella.nl
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Plan voor de komende periode
Nadat de eisen en wensen opgesteld en goedgekeurd zijn,
kan een architect een ontwerp gaan maken. Hij maakt een tekening van het aangezicht van het gebouw en van de indeling.
Werner Leermakers uit Son is gevraagd om dit ontwerp voor
ons te gaan maken. Als de groepsraad instemt met het ontwerp gaan we kijken hoe het ontwerp gebouwd kan worden.
Hiervoor zullen enkele aannemers benaderd worden om een
goede indruk te krijgen van de mogelijkheden en prijzen. Zij
worden gevraagd om een offerte uit te brengen op basis van
het ontwerp. Daarna zal er een eerste keuze gemaakt worden
uit de verschillende aanbiedingen.
Tegelijkertijd zal het team financiële inkomsten proberen voor
het geld te zorgen dat nodig is voor de bouw. Met de schetsen en voorlopige begroting schrijven zij zo veel mogelijke
sponsoren aan om ons te ondersteunen. Voor deze zware klus
zoeken we nog steeds mensen die hiermee willen helpen.
Het team logistiek bekijkt hoe alle speltakken tijdens de bouw
hun opkomsten door kunnen laten gaan. Dit is een lastige
klus want de omstandigheden zijn onzeker en het budget is
beperkt.

Binnenkort zal er advies ingewonnen worden bij Scouting
Nederland. De heer Joren Hoogeboom is daar onze contactpersoon. Ook zetten we het gesprek met de gemeente voort
om te zorgen dat we geen onnodige vertraging oplopen bij
het aanvragen van vergunningen en gemeentelijke subsidies.
Als duidelijk is wat de kosten zijn en wat we kunnen betalen,
dan kan er door het team financiële uitgaven een goede
begroting gemaakt worden. Daarmee kan een definitieve
keuze gemaakt worden voor een ontwerp en bouwmethode.
We verwachten dit belangrijke besluit rond de jaarwisseling te
gaan nemen.

SPONSORWIJZER
Dames en heren, de kop is eraf! De eerste sponsorgelden en
giften zijn inmiddels binnen. In onderstaande wijzer laten we u in
elke nieuwsbrief zien hoe het er voor staat. Als we bij het groene
deel komen wordt de nieuwbouw financieel haalbaar.

Alle
op- en/of aanAlle ideeën,
ideeën, tips,
tips,opmerkingen
merkingen en
en vooral
vooral natuurlijk
natuurlijk
aanmeldingen
aanmeldingen voor
voor hulp
hulp zijn
zijn
welkom
welkom via:
via:
nieuwbouw@dutmella.nl
nieuwbouw@dutmella.nl
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