
Scouting verhuist naar De Groenzoom 
Ouderavond 

23-1-2018  



Agenda 

• Waarom verhuizen? Van toen tot nu.  

• Organisatie 

• Waarom in De Groenzoom? 

• Gevolgen nieuwbouw 

• Het komende jaar 

• Heeft u vragen of suggesties?  

 



Van toen tot nu  

• 2010 Start onderzoek 2e locatie in De Groenzoom. 

• 2010-2015 Locatiestudies, briefwisselingen en bidboek. 

• 2015: Kerk wil ons graag verhuizen om  

gronden te ontwikkelen voor renovatie kerk. 

•  Dit is een unieke kans! 

• 2016: Taxatie huidige gebouw 

• 2017: Bestemmingsplan vastgesteld,  

verkoop huidige gebouw gereed, eerste voorbereiding op 

fondsenwervering.  



Organisatie 
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Waarom in de Groenzoom? 

Verzoek gemeente: Ga voor 

jullie voorkeurslocatie, doe 

geen consessies! 
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Pijnacker 

Berkel 



Voordelen: 

• Midden in de 
natuur en 
omringt door 
speelvelden 

• Nabij de 
bebouwde kom 

• Veilige route voor 
fietsers 

• Bereikbaar voor 
auto’s 

 

 .                            Denktank avond - nieuwe accomodatie - 16-9-
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3D ontwerp 

 Ontwerp: 

• Entrée opent zich bij 
entree 

• Gebouwvorm refereert 
naar oude kapschuur: 
agrarisch. 

• Kleurstelling: gedempte 
kleuren als grijs, 
aardetinten en hout. 

• Orientatie van kap 
geschikt voor 
zonnepanelen. 

• Verdieping apart te 
benaderen en te 
gebruiken / verhuren. 

 

 

 



3D ontwerp  

Loek’s plaatjes en 3D ontwerp 



 





 



Hoe betalen we dit? 

• Verhuisvergoeding bisdom draagt sterk bij. 

• Lening  

• Sponsorenmogelijkheden  

• Donaties en sponsoring van materiaal en mankracht. 

• Scouting betaald geen schenkbelasting. 

• De jaarlijkse acties gaan door 

• Badeendjes, kerkveiling, kamploterij, wandelvierdaagse, hekken 
zetten, moonlight, etc. 

• Scouting Experience 

• Sponsorfeest Scouting.  

• Sponsorkliks! 

• Wie kan er een poster op school ophangen? 



Ronde tafel feest 

Dit jaar een groot feest en 
de opbrengst wordt 
verdeelt onder meerdere 
verenigingen. 

 

Koop uw tickets met 
kortingscode Scouting 

 

Wij ontvangen: 

• een percentage van de 
tickets besteld met onze 
kortingscode  

• Een evenredig deel van 
de opbrengst van de 
avond 



Sponsorpakketten 



Sponsorkliks 

• http://www.scoutingberkel.com/  

http://www.scoutingberkel.com/


Sponsorkliks 

 



Doneren kan ook 

• Doneren kan informeel.  

• Indien u doneert/schenkt, dan hoeft scouting geen 
schenkingsbelasting te betalen.  

• Er komt een nieuwbouw bankrekeningnummer. 

 

• Automatische incassoformulier. 

 

 



Waar zoeken we hulp voor? Hoe zou u willen helpen? 

• Diensten voor de bouw 

• Elecktriciens,  metselaars, tegelaars, monteurs, grondwerk, etc. 

• Ontlasten leiding voor reguliere acties 

• Verkeersregelen W4D, badeendjesrace, hekken zetten 
wielervierdaagse, e.d. 

• Benaderen ondernemers voor sponsormogelijkheden. 

• Ondersteuning bij Scouting Experience 

• Ondersteuning bij Ronde Tafel feest en sponsorfeest  

•  Barman/vrouw, op- en afbouw. 
 

Bent of kent u iemand die hieraan kan bijdragen.  

We komen graag in contact met u! 
 

 

 

 



Planning 

2018 
• Het hele jaar: acties en activiteiten om geld in te zamelen 

• Maart: Ronde Tafel Feest 

• Mei: Scouting Experience 

• Najaar: sponsorfeest  

• Start bouw in het 4e kwartaal 
 

2019 
• Evt. acties en activiteiten om geld in te zamelen 
• Juni overdragen Serapis. 
• Juni verhuizen naar nieuwe clubhuis 

 

 



Hoe informeren wij u? 

• Blijf op de hoogte op de facebook site. 

 

• Mailing 

 

• www.scoutingberkel.nl  

 

• Suggesties? 

 

 

http://www.scoutingberkel.nl/


Vragen 

 

 

Zijn er vragen? 

 
nieuwbouw@scoutingberkel.nl  

 

mailto:nieuwbouw@scoutingberkel.nl

