
 
 

 

Scouting Centrum Sneek bouwt aan de toekomst! Bouw je mee? 

 

NIEUWSBRIEF RENOVATIE SCOUTING CENTRUM SNEEK    Pasen 2021 

Beste mensen, 

Hoog tijd voor weer een update over ons mooie project. Want wat is er veel gedaan en te 

vertellen. Ten eerste was het wel heel bijzonder dat we in februari op de Houkesloot 

langs het clubhuis konden schaatsen!  

 

Vanaf oktober vorig jaar zijn we gestart met de crowdfunding om het laatste stukje van 

de begroting rond te krijgen. Lennart Laansma heeft de obligatie ontworpen en inmiddels 

zijn de eerste 50 exemplaren overhandigd aan de crowdfunders van het eerste uur. De 

actieve benadering om te vragen of men ons wil ondersteunen werpt zijn vruchten af. En 

wat krijgen we een positieve reacties! “Beter dan een IJslandse bank” en “Ik vaar 

komende zomer langs mijn belegging!” 

Naast de rente levert de obligatie vooral heel veel maatschappelijk rendement. Hoe het 

werkt is hier te lezen en aanmelden kan nog steeds door een mailtje te sturen naar 

crowdfunding@scoutingcentrumsneek.nl 

Het laatste financiële nieuws is heet van de naald. Deze week ontvingen wij het positieve 

bericht op onze subsidie aanvraag bij Stichting het Old Burger Weeshuis. We zijn heel blij 

met de toezegging van € 25.000 die goed besteed zal worden aan het voormalige OBW  

boerderijtje met het markante dak. Hier de foto uit de jubileumfilm van 1931.

                     

https://www.scoutingsneek.nl/verbouwing
mailto:crowdfunding@scoutingcentrumsneek.nl


 
 

 

Van de bouwcommissie: 

Na afgelopen najaar en begin dit jaar veel te hebben kunnen doen, zo is de complete 

aanbouw gesloopt, boven op zolder alle riet en tussen muren verwijderd en de hele 

bestaande spelruimte geïsoleerd en geschilderd, zijn we nu op het punt beland dat we in 

afwachting zijn van de aannemer van der Meer Sneek. 

Deze heeft reeds opdracht voor het voorbereiden van de prefab hout skelet bouw 

binnenwanden en daken van de nieuwbouw en de bestaande bouw.  

 

 

Het streven is eind mei te starten met de nieuwbouw en aansluitend het dak van de 

toren en bestaande spelruimte vervangen. We proberen nog steeds alle daken voor de 

bouwvak gereed te krijgen, echter dat is nog wel afhankelijk van het definitief kunnen 

geven van de complete opdracht aan de aannemer, het enige waar we daarvoor nog echt 

op wachten is de hypotheek. De verwachting is zeker dat het goed komt, echter de 

aanvraag gaat helaas veel trager dan we hadden verwacht, er is daardoor een kans dat 

eind mei en dus bouwvak niet gehaald gaat worden. 

 

Ondertussen loopt de bouw vergunning aanvraag ook nog, we hebben al een positief 

advies van de welstand mogen ontvangen en alle gevraagde stukken ingeleverd, de 

verwachting is dat de vergunning nu snel af gegeven gaat worden, positief dus.  

 

Voordat de aannemer begint zullen we op het achterterrein een rijplaten baan leggen en 

de wc-douche keet (ook nodig ivm verhuur kampterrein van de zomer) verplaatsen, op 

dat moment worden de andere twee keten verkocht, aangezien we de zomer in gaan zijn 

die dan niet meer nodig. Al met al ziet het er goed uit, budget is bijna rond, aannemer 

staat er klaar voor, alle voorbereidend werk is gereed, dus wat wil je nog meer.  

We wensen iedereen fijne Paasdagen! 

Namens Stichting Scouting Centrum Sneek 
Wim van der Klauw, voorzitter / Bernard van Noordenburg, bouwcommissie / Marjan van der Helm, 
secretaris / Gerhardus Schingenga, Scoutinggroep Greate Pier / Dirk Jan Hoogendoorn, 
penningmeester / Jacob Boonstra, Scoutinggroep Tibrag  / Annelies Bleeker, algemeen 
     



 
 

 

 

 

 

 


