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Onze sponsors

Nieuwsbrief 4
Word sponsor van onze nieuwbouw
en zie uw logo of naam hier vermeld staan!

de Zonse Salon

Stichting Boshuyzen – HeracSon – Interpolis

natuurlijke schoonheid...

Van onze project coördinator
Wat is er gebeurd in de afgelopen periode?

Hallo,

Dit is nieuwsbrief nummer 4 waarin we jullie op de hoogte
houden van de stand van zaken omtrent de nieuwbouw van
onze blokhut. De realisatie kan uiteraard niet zonder jullie hulp.
Zoals je ziet hebben we bovenaan deze pagina ruimte gemaakt voor de logo’s van onze sponsors.
Wil je meedoen en ook een duit in het zakje doen, dan kan dat
natuurlijk. Maak dan een bedrag over naar:
IBAN nummer: NL02 RABO 0146 66 48 92
ten name van: Stichting Dutmellagroep.
Vermeld daarbij: ‘Nieuwbouw Sponsoring’.
Elk bedrag is welkom; vanaf 100 euro wordt je ook vernoemd
en vanaf 500 euro zetten we het logo van je bedrijf op de
voorpagina van de nieuwsbrief. Uitgebreide informatie over
onze andere sponsorpakketten kun je krijgen bij de werkgroep
sponsoring, via sponsoring@dutmella.nl

Werner, onze architect heeft het definitief ontwerp gemaakt.
Dit ontwerp is naar de gemeente gestuurd om een bouwvergunning te krijgen. Dan blijkt dat het bouwvlak in het bestemmingsplan enigszins foutief is vastgelegd. Hierdoor wijkt
ons plan onbedoeld af van het bestemmingsplan. De vorm,
oppervlakte en locatie is echter volgens afspraak zoals die
met de provincie is gemaakt. Daarom wordt het plan toch nog
goedgekeurd.
Het Ruimtelijke Kwaliteitsteam heeft het ontwerp bestudeerd
en opmerkingen gemaakt, die door Werner zullen worden
meegenomen. Zo moet er bijvoorbeeld een duidelijker
onderscheid gemaakt worden tussen de kopgevels en de
langsgevels aan de buitenzijde bij het groot materiaalopslag.
Verder geven zij het advies om de dakpannen een antraciet
kleur te geven. Omdat dat nog niet vastligt is het voor ons een
kleine moeite daar gehoor aan te geven.
En naast het verkrijgen van vergunningen wordt het definitief
ontwerp ook gebruikt voor het verkrijgen van subsidie en het
onderzoeken van financieringsmogelijkheden.
De gesprekken met de gemeente hierover zijn ook in volle
gang.

Er wordt in deze nieuwsbrief natuurlijk 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

Alle ideeën, tips, op- en/of
aanmerkingen en vooral natuurlijk aanmeldingen voor
hulp zijn welkom via:
nieuwbouw@dutmella.nl
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Kijk eens goed rond of je mogelijkheden ziet voor
sponsoring of fondsen. Geef ons een tip en wij doen
de rest. Vul de flyer in (uitgedeeld in Westelbeers)
en help de jeugdleden van Dutmella aan een nieuwe
blokhut!

wij zijn op zoek naar ...
Administratieve kracht

ZELFWERKZAAMHEID
FONDSEN WERVEN

SPONSORING

ARCHITECT

BOUWBESLUIT

NUT & NOODZAAK

VERGUNNING

VEILIGHEID

ONTWERPTEKENING

STUURGROEP

BESTEMMINGSPLAN

Voor het benaderen van verschillende sponsors zoeken
we hulp. Wij zullen zorgen voor materialen en instructies.
Wij zullen ook het overzicht bewaren wie welke potentiële sponsor benadert. Wil je graag helpen; stuur een
mailtje naar sponsoring@dutmella.nl
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Netwerkers

Team sponsoring en financiering zoekt hulp van netwerkers die weten waar we kunnen aankloppen voor
subsidies of sponsoring. Ben je goed in netwerken, heb
je tijd en wil je graag helpen; stuur een mailtje naar
sponsoring@dutmella.nl
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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!

Huisvesting

Heb jij een idee voor de tijdelijke huisvesting van de
speltakken tijdens de bouw? Laat dat dan horen via
nieuwbouw@dutmella.nl
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Hoe gaat het bij werkgroep sponsoring?
De activiteiten van de werkgroep financiële inkomsten richt
zich op drie zaken:
1) fondsen en grote sponsors,
2) kleine plaatselijke sponsors (geld of materiaal),
3) financiële acties door de leden.
Er zijn documentatiesets gemaakt voor fondsen en voor sponsors. Hierin staan onder andere onze bouwplannen.
Voor de plaatselijke sponsors is een folder in de maak.
Inmiddels zijn er mogelijke sponsors benaderd en zijn er grotere en kleinere bedragen ontvangen en er zijn toezeggingen
gedaan. Het resultaat is te zien op de sponsorwijzer.
Naast de fondsen proberen we middelen (geld en/of materialen en/of handjes) van heel veel sponsors binnen te halen.

Bouwproces
fase afgerond

in behandeling

nog niet begonnen

Het bouwproces bestaat uit de volgende fasen

1

•

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.

2

•

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

3

•

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

4

•

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

5

•

Uitvoering: het realiseren van de uitgewerkte oplossing.

6

•

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

7

•

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

Om dit te kunnen realiseren hebben we mensen nodig die
relaties hebben waar we mogelijk zouden kunnen aankloppen. Met elke bijdrage komen we een stuk(je) dichter bij de
realisatie van de gewenste nieuwe blokhut. Veel werkgevers
zijn bereid om een donatie of sponsoring te leveren. Grote
werkgevers hebben vaak al doelgroepen benoemd waar zij
sponsoring of donaties aan leveren, maar dat wil niet zeggen
dat ze helemaal niets willen doen. Vragen staat vrij, nee heb
je, ja kan je krijgen.

Wij roepen iedereen op bij hun
werkgever, buurman, kennissen of familie na te vragen of
ze bereid zijn ons financieel
of via materiaal-sponsoring te
helpen met de bouw van de
nieuwe blokhut.
Heb je hulp of extra informatie nodig om bijvoorbeeld bij je
werkgever aan te kloppen, of heb je liever dat wij je werkgever benaderen, stuur dan even een mailtje naar: sponsoring@
dutmella.nl.
Voor het benaderen van verschillende sponsors zoeken we
nog hulp. Wij zullen zorgen voor materialen en instructies.
Wij zullen ook het overzicht bewaren wie welke potentiële
sponsor benadert.

SPONSORWIJZER
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. Zoals je ziet kunnen we nog wel wat
hulp gebruiken.
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SponsorKliks

Nu ook:
zoeken op product
via SponsorKliks.
Ga naar de site van
SponsorKliks en zoek
makkelijk in alle websites naar je product en
ontdek waar je het beste kunt bestellen voor
de gunstigste prijs.

U heeft eerder 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.

Wij roepen iedereen op bij hun
werkgever, buurman, kennissen of familie na te vragen of ze

bereid zijn ons financieel of via materiaal-sponsoring te helpen met de bouw
van de nieuwe blokhut.

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!
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 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.

Wat is er verder gebeurd?
De werkgroep techniek heeft uitgezocht wat we aan fundering
nodig hebben en bestudeerd wat de verwarmingsmogelijkheden zijn. Ook wordt er al over de elektrische installatie
nagedacht.
De werkgroep logistiek zoekt naar mogelijkheden om tijdens
de bouw de scoutingactiviteiten door te laten gaan. Dit kan
door tijdelijke huisvesting op ons terrein te plaatsen of door
uit te wijken naar andere locaties.
De stuurgroep en de coördinatiegroep hebben een stuk of
tien bedrijven aangeschreven en gesproken. Er zijn aanbiedingen ontvangen. De meeste kostenschattingen vallen hoger uit
dan in onze begroting opgegeven maar het goede nieuws is
dat er ook aanbiedingen liggen waarmee we verder in detail
kunnen gaan.
De groepsraad is op 14 oktober 2015 akkoord gegaan met
het voorstel om programma fase (fase 2) af te sluiten. Er zijn
inmiddels acties gestart in de planvormingsfase (fase 3). De
groepsraad heeft ingestemd met de verbeterde begroting en
het aangepaste exploitatieplan van de werkgroep financiële
uitgaven.
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Wat zijn de volgende stappen?

Team logistiek
Met de plannen voor een nieuwe blokhut moeten we natuurlijk ook kijken wat we voor, tijdens en na de verbouwing
allemaal te doen hebben op het logistiek vlak.
Daar is de werkgroep Logistiek voor.
Daar zit naast ikzelf ook nog Jelle in als back up. Wij zijn aan
het kijken waar we tijdens de verbouwing het Scoutingspel
kunnen spelen. Wanneer we in de zomer gaan verbouwen dan
maken we natuurlijk gebruik van de weken dat we zelf niet
op de blokhut zijn. Maar de verwachting is dat we aan die 6
weken niet genoeg zullen hebben. Daarom zijn we aan het uitzoeken wat we kunnen doen om die periode te overbruggen.
Omdat de nieuwe blokhut op dezelfde plek komt te staan als
de oude zal die eerste gesloopt moeten worden en moeten
we dus kijken naar tijdelijke huisvesting of een andere tijdelijke locatie waar we terecht kunnen. En wanneer we de oude
blokhut slopen dan zullen we een tijdelijke opslag voor die
spullen moeten hebben.
Het is nu nog niet gelukt een alternatief te vinden dus wanneer je denkt dat je ons kunt helpen dan horen we dat graag.
Een familielid met een Blokhut in de tuin, een grote loods
of iemand die nog ergens wat tijdelijke kantoren heeft staan
bijvoorbeeld.
Naast de blokhut en de opslag zullen we ook na moeten
denken over de beplanting op het terrein en de loopvlakken
en paden. De nieuwe blokhut is groter dan nu en er zullen
dus hier en daar wat bomen weggaan. Die willen we natuurlijk
ergens anders terugzien. Ook is de blokhut straks misschien
geschikt voor Minder Validen en zullen we moeten zorgen
voor en begaanbaar pad van het Dutmellapad naar binnen.
Een materiaalhok aan de achterkant van de nieuwe blokhut
vraagt om een andere ingang.
Er is kortom nog veel te doen en vragen te beantwoorden
wanneer we de blokhut gaan realiseren.
Wanneer je wilt inzetten of mee wilt denken nodig ik je van
harte uit.

•

Het ontwerp zal door Werner worden aangepast zoals
door het Ruimtelijke kwaliteitsteam is aangegeven.

•

De gesprekken met de gemeente over onze subsidie
vragen worden voortgezet.

•

De stuur – en coördinatiegroep gaat met enkele aannemers verder praten over hun voorstellen. Als we meer
zicht hebben op hun mogelijkheden en we meer weten
over onze financiële mogelijkheden zullen we een keuze
maken.

•

De werkgroep financiële uitgaven kan dan een verbeterde begroting maken (dit wordt elementen begroting
genoemd).

•

Daarna zullen er gesprekken volgen tussen de aannemer,
de werkgroep techniek en de architect wat moet leiden
tot het in detail tekenen van de constructie.

•

Het masterplan zal moeten worden bijgesteld. Een start
van de bouw in april – mei is immers niet meer haalbaar.

•

Met het aangepaste plan zal de werkgroep logistiek aan
de slag gaan om de tijdelijke huisvesting te regelen. Hiervoor zullen er ook maatregelen op ons terrein getroffen
moeten worden om efficiënt te kunnen bouwen; dit is
zeker van belang als het mogelijk is om de tijdelijke huisvesting op ons terrein te plaatsen.

•

De werkgroep financiële inkomsten werkt hard aan de
drie speerpunten van hun plan. Voor zowel de grote
als de kleine sponsoren kan iedereen helpen bij het in
contact komen met sponsoren. Ook bij de vervolgactiviteiten kan hulp gebruikt worden. Het grote doel is om de
sponsorwijzer in het groene gebied te krijgen.

Al met al een belangrijke fase voordat we kunnen besluiten tot het maken van een definitief detail plan in de
volgende fase: uitwerking (fase 4).

John Verkuijlen
Werkgroep Logistiek
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