
vraagt uw hulp! 
 
 
Door een verwoestende brand is ons scoutinggebouw in 
2009 verloren gegaan. Na langdurige vertraging door 
gemeentelijk herontwikkeling gaan we nu eindelijk met 
de wederopbouw starten. Wij zijn op zoek naar betrokken 
partijen die dat samen met ons mogelijk willen maken. 
 
 
 

 
Ons doel is het herbouwen van een duurzaam en 
veilig gebouw op de fundamenten van het oude 
gebouw. Zodat een grote groep jonge scouts nu en in 
de toekomst een vaste uitvalsbasis in Amersfoort 
hebben voor hun scoutingactiviteiten.  
 
 

 

Daarvoor hebben wij uw hulp, in de vorm van geld, materiaal en diensten, 
heel hard nodig. 

 
Met uw hulp blijven wij jongeren in Amersfoort een veilige plek bieden om te 
leren samenwerken, buiten spelen en vaardigheden ontwikkelen die zij een leven 
lang kunnen toepassen in alle lagen van de maatschappij. 
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Waarom hebben wij uw hulp nodig? 
Door een verwoestende brand is het scoutinggebouw van onze groep Cay-Noya in 
2009 verloren gegaan. Na onzekerheid en vertraging door gemeentelijk 
herontwikkeling gaan we nu eindelijk met de wederopbouw starten. Wij zijn op 
zoek naar betrokken partijen die dat samen met ons mogelijk willen maken. 
 
Ons doel is het herbouwen van een duurzaam 
en veilig gebouw, zodat een grote groep jonge 
scouts nu en in de toekomst een vaste 
uitvalsbasis hebben voor hun 
scoutingactiviteiten. Daarvoor hebben wij uw 
hulp hard nodig. 
 
Met uw hulp blijven wij jongeren een veilige 
plek bieden om te leren samenwerken, buiten 
spelen en vaardigheden ontwikkelen die zij een 
leven lang kunnen toepassen in alle lagen van 
de maatschappij. 
 

Wat hebben we nodig? 
Bij de wederopbouw komt heel wat kijken. Primair gaat het om het 
groepsgebouw. Secundair dient ook de directe omgeving van het groepsgebouw 
te worden aangepakt.  
 
Hiervoor is veel geld en (bouw)materiaal nodig. Maar ook arbeid en diensten voor 
het ontwerp, aanleg en uitvoering zijn bij de uitvoering onmisbaar. 
 
Onderstaande opsomming geeft een beeld van de benodigde onderdelen: 

- geld 
- grondwerk 
- fundatie 

mailto:bestuur@cay-noya.nl
http://www.cay-noya.nl/
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- bouw 
- ontwerp, materiaal en aanleg elektrische installatie 
- ontwerp, materiaal en aanleg verwarming 
- ontwerp, materiaal en aanleg waterleiding 
- keuken 
- ontwerp, materiaal en aanleg sanitair 
- materiaal voor aankleding binnenkant gebouwen 

 
Kunt u ons helpen bij een of meerdere van bovenstaande onderdelen? 
 

Wat doen we met uw hulp? 
Uw hulp maakt het mogelijk om ons nieuwe clubhuis te realiseren. En dat stellen 
wij op prijs.  
 

Om zeker te stellen dat uw bijdrage goed 
wordt besteed, houdt een speciaal daarvoor 
aangewezen bouwteam toezicht op de 
financiën en uitvoering van het project. Dit 
bouwteam bestaat uit een lid van het 
groepsbestuur, ex-leiding en betrokken 
ouders. Zij kijken kritisch naar de 
voortgang van en uitgaven binnen het 
project. Hierover leggen zij naar het 

groepsbestuur verantwoording af. 
 

Wenst u een tegenprestatie voor uw ondersteuning? Natuurlijk is dat 
bespreekbaar. De mogelijkheden die wij kunnen bieden zijn divers. Denk aan 
publicaties op onze website of onze nieuwsbrieven. Maar denk ook aan 
plaquettes binnen of buiten onze gebouwen of de organisatie van een 
evenement. Waar nodig zullen wij gebruik maken van de (lokale) pers om 
ruchtbaarheid te geven aan de bijdragen van onze sponsoren. Is exclusiviteit voor 
u een vereiste? In overleg is een hoop mogelijk! 
 

mailto:bestuur@cay-noya.nl
http://www.cay-noya.nl/
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Waarom scouting 
Scouts zijn zeer actief in de samenleving. Kinderen en jongeren, maar ook 
vrijwilligers, ontwikkelen zich zelf ook bij Scouting. Vaardigheden die scouts 
opdoen binnen Scouting zetten ze actief in binnen de maatschappij. Door 
Scouting zijn zij zich bewust van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen binnen 
Scouting, op school of op het werk, maar juist ook in het dagelijks leven. Scouting 
biedt ervaringen die een leven lang meegaan.  
 
Scouting vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren op een veilige manier het 
Scoutingspel spelen. Hierbij zijn een veilige speelomgeving, een veilig spel en een 
veilige sociale omgeving van groot 
belang. 
Binnen Scouting volgt de leiding 
daarom trainingen om op een 
verantwoorde wijze leiding te 
kunnen geven aan de 
jeugdleden. Scouting 
Nederland heeft een 
Verklaring Omtrent het 
Gedrag verplicht gesteld en 
besteedt aandacht 
aan sociale veiligheid. Ook 
zijn veiligheidsbladen opgesteld 
rondom diverse Scoutingactiviteiten. Ten 
slotte zijn er speciale richtlijnen 
waaraan Scoutingaccommodaties moeten voldoen, zodat de gebouwen veilig zijn 
en blijven. 
 
Meer dan 4.000 kinderen met een beperking in Nederland doen iedere week 
gewoon mee aan het Scoutingspel. Bij Scouting kun je immers van alles doen en 
leren, ook als je een beperking hebt. De leidinggevenden bij Scouting helpen 
kinderen met een beperking graag bij alles wat nodig is om Scoutingactiviteiten te 
kunnen doen. 
 

mailto:bestuur@cay-noya.nl
http://www.cay-noya.nl/
https://www.scouting.nl/vrijwilligers/scouting-academy
https://www.scouting.nl/over-scouting/themas/scouting-en-veiligheid/sociale-veiligheid
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen
https://www.scouting.nl/over-scouting/organisatie-en-contact/terreinen-en-accommodaties
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Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima is de beschermvrouwe van Scouting 
Nederland. Dit is zij al sinds 14 september 2005. Koningin Máxima heeft 
aangegeven zich te willen inzetten voor de toekomst van jongeren in Nederland. 
Ze ziet dat Scouting de creativiteit van kinderen prikkelt, hun meer 
zelfvertrouwen geeft en hun sociale talenten versterkt. Bovendien genieten ze er 
met volle teugen van. 
 

Cay-Noya: toen tot nu 
Na Engeland, was Nederland een van de eerste landen dat werd besmet met het 
scoutingvirus. In 1911 is de eerste padvindersgroep in Amersfoort opgericht. Uit 
deze groep is in 1935 Cay-Noya ontstaan.  
 

Cay-Noya heeft op diverse 
plekken in Amersfoort een 
onderkomen gehad, zoals  
aan de Daam Fockemalaan 
en de Bokkeduinen. Sinds 
1971 zijn wij gevestigd op 
de Vosheuvel in 
Amersfoort. In onze 
historie hebben wij een 
aantal malen brand 
meegemaakt. Maar dankzij 
het incasseringsvermogen 
van onze groep zijn we 
daar elke keer sterker uit 
gekomen. 

 
Cay-Noya is een van de weinige groepen die zowel een land- als watertak heeft. 
Sinds 1979 hebben wij de eerste beverkolonie  voor 5-7-jarigen van Nederland.  
 

mailto:bestuur@cay-noya.nl
http://www.cay-noya.nl/
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Jongens vanaf 5 jaar vinden bij de doorgaans 100-140 leden van Cay-Noya een 
plaats van stabiliteit en structuur, waarbij zij kunnen doorgroeien van bevers naar 
welpen, verkenners, stam en leiding. Wij vinden het belangrijk dat: 

- we elkaar helpen; 
- lekker buiten spelen;  
- samenwerken;  
- normen en waarden delen; 
- elkaar accepteren, ongeacht je achtergrond; 
- ervaringen opdoen die je een leven lang helpen. 

 
Cay-Noya is onlosmakelijk met Amersfoort verbonden. Vele mensen hebben door 
de jaren heen hun jeugd doorgebracht bij Cay-Noya. Wij hebben daarmee een 
grote groep van loyale (oud)leden en betrokkenen. Cay-Noya is daarmee een 
sociaal maatschappelijke organisatie die een belangrijke rol speelt in de lokale 
maatschappij en die bij de gemeente Amersfoort als officiële welzijnsorganisatie 
wordt erkend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:bestuur@cay-noya.nl
http://www.cay-noya.nl/
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BRAND! 
 zondag, 31. mei 2009 - 9:34 
 

Bron: http://www.blikopnieuws.nl/ 
  

Cay-Noya kan niet verder 
In 2009 is Cay-Noya getroffen door een grote brand. De zeeverkenners, bevers en 
welpen waren in een klap hun onderkomen kwijt. Dit was een forse tegenslag. 
Niet alleen zijn gebouwen en materiaal verloren gegaan, ook trofeeën, 
aandenkens en zaken waaraan voornamelijk emotionele waarde werd gehecht. 
En die een symbool waren voor de identiteit van de verschillende speltakken.  

Brand legt scoutinggebouw in de as 

Amersfoort 
Een brand heeft zondagmorgen grote schade aangericht aan het 
clubgebouw van scouting Cay Noya aan de Heiligenbergerweg in 
Amersfoort. 
De brand werd rond 03.15 uur ontdekt. De brandweer schaalde 
op naar middelbrand. Tijdens het blussen kreeg de brandweer 
informatie binnen dat in het dak vermoedelijk asbest verwerkt 
zat. Hierop startte de brandweer de 'asbestprocedure' op. De 
omgeving is afgezet en een gespecialiseerd bedrijf zal onderzoek 
doen of er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen. De politie doet 
onderzoek naar de oorzaak van de brand, brandstichting wordt 
niet uitgesloten. 
 

mailto:bestuur@cay-noya.nl
http://www.cay-noya.nl/
http://www.blikopnieuws.nl/
http://www.blikopnieuws.nl/
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Gezien de lange en stabiele historie van 
de groep is het geen tegenslag die niet 
overwonnen kan worden.  
 
Al snel na de brand zijn we begonnen 
met de eerste plannen voor de 
wederopbouw. Want doorgaan zullen 
we!  
 
Door de gemeentelijke  herinrichting 
van Park Randenbroek, waar ons 
terrein in ligt, heeft de wederopbouw 
echter noodgedwongen langdurig 
stilgelegen. Ook het opknappen van de 
overgebleven delen van  troep-gebouw en de omliggende terreinen heeft 
stilgelegen, omdat er onzekerheid was wanneer, op wat voor locatie en onder 
welke condities verder kon worden gaan.  
 
Het langdurig karakter van deze onzekerheid heeft ertoe geleid dat de groep niet 
verder kan. De beperkingen van de noodgebouwen en de vervallen staat van de 
overige gebouwen hebben een negatief effect op de aantrekkingskracht van de 
groep voor nieuwe leden. Deze beperkingen hebben ook een negatief effect op 
het aan te bieden programma voor de leden.  
 

Keerpunt 
Inmiddels is de herinrichting van het Park Randenbroek afgerond en kunnen we 
beginnen met onze plannen. En het zijn mooie plannen. 
Na een tijdrovend proces zijn de benodigde vergunningen voor de bouw en het 
gebruik van de nieuwe gebouwen binnen. Dus we kunnen van start! 
 

mailto:bestuur@cay-noya.nl
http://www.cay-noya.nl/
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Plan 
‘Op de oude fundamenten’ 
De basisopzet voor de nieuwbouw voor Cay-Noya zijn de fundamenten van het 

oude gebouw. Op deze fundamenten 
wordt in houtskeletbouw de nieuwbouw 
opgetrokken. Vanwege de ruimtebehoefte 
én om een mooie buitenplaats te creëren 
worden de twee gebouwdelen gekoppeld 
door een tussendeel. Dit tussendeel is 
voorzien van een groot overstek aan de 
zijde van het binnenterrein waardoor een 
grote droogloop ontstaat tussen de twee 
oorspronkelijke bouwdelen. Een arcade 
die het gebouw een eigen uitstraling geeft. 
 

De nieuwbouw wordt uitgevoerd in zogenaamde houtskeletbouw, een lichte, 
maar duurzame bouwwijze met een natuurlijke uitstraling. Door dit bouwsysteem 
kan er op de bestaande fundering worden gebouwd wat kosten bespaart, maar 
ook een mooi voorbeeld van hergebruik is. De houtskeletbouw is goed te 
isoleren, wat het comfort verhoogd en het energieverbruik drastisch verlaagd. Op 
het dak komen onderhoudsvrije geïsoleerde dakplaten. Een duurzame en 
kostenefficiënte oplossing, maar het versterkt ook de schuur-achtige uitstraling. 
 
In de twee ‘oksels’ van het gebouw, onder de arcade,  zitten de toegangen tot de 
groepsruimten. In de hoeken bevinden zich de algemene voorzieningen, centraal 
gelegen. En zo ontstaat er een overzichtelijk gebouw, dat voldoet aan de huidige 
eisen op gebied van duurzaamheid, energiezuinigheid en veiligheid. 
Kortom, een eigentijds modern groepsgebouw, waar de scouting weer jaren mee 
vooruit kan, gebouwd op haar oude fundamenten als verbinding met haar 
verleden. 
 
 
  

mailto:bestuur@cay-noya.nl
http://www.cay-noya.nl/
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Gezien de benodigde grondige 
aanpak willen we een aantal 
structurele verbeteringen 
aanbrengen in de vorm van een 
centrale keuken, een natte cel en 
een minder-valide toilet. Deze 
verbeteringen zorgen ervoor dat er 
in onze gebouwen overnacht kan 
worden. Door onze eigen leden 
maar ook door andere 
scoutinggroepen. In de toekomst 
zou dit voor wat extra inkomsten 
kunnen zorgen.   

 
Tenslotte zal ons terrein moeten worden opgeknapt. De herinrichting van het 
park door de gemeente heeft gevolgen gehad voor de indeling van het terrein. 
Daarnaast heeft de uitstel van de wederopbouw tot achterstallig onderhoud 
geleid. Ook stelt de gemeente dat ons terrein moet worden opengesteld voor 
rekreatie, dat maakt dat hiervoor extra voorzieningen moeten worden getroffen. 
 
Scouting draait niet om luxe, maar om het teruggaan tot de basisbenodigdheden. 
Ons plan gaat daarom uit van een casco bouw. Van daaruit gaan wij groeien en 
evolueren. 
 
Binnen ons plan spelen een aantal belangrijke randvoorwaarden een rol: 

● Veiligheid voor de gebruikers: de basis is een goede en veilige elektrische 
installatie en een brandveilige ontwerp van de gebouwen conform het 
Bouwbesluit. 

● Duurzaamheid: energiebesparing door het gebruik van moderne 
houtkachels, en waar mogelijk door zoveel mogelijke natuurlijke 
ventilatie, etc. 

● Inzetbaar voor de toekomst: het sanitair en de gebouwen dienen 
geschikt te zijn voor minder validen en andere groepen. 

mailto:bestuur@cay-noya.nl
http://www.cay-noya.nl/
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Een onderdeel van het plan is een stap voor stap aanpak. De bouw vindt speltak 
voor speltak plaats, zodat de groepen met enige improvisatie kunnen blijven 
doordraaien. Zodat de jongens zo min mogelijk last hebben van de bouw.  

Tekeningen 
Hieronder zijn enkele impressies opgenomen van de geplande nieuwbouw. Op de 
bestaande fundamenten gaan we met een nieuw pand een nieuwe start maken. 

 

mailto:bestuur@cay-noya.nl
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Inzet van de groep 
Cay-Noya bezit een groot netwerk van loyale leden en oud-leden, leiding en oud-
leiding, ouders, familieleden en andere betrokkenen. Daarnaast hebben wij een 
goede naam bij en steun van andere scoutinggroepen. 
 
Dit netwerk is en wordt ingezet voor het bereiken van ons doel. 
 
De tot op heden uitgevoerde acties hebben opgeleverd dat we bijna de helft van 
het benodigde bedrag reeds bij elkaar hebben. 
 
Activiteiten die in de komende tijd in gang worden gezet zijn: 

- actieve benadering van ouders en oud-leden die vanuit hun werk of 
connecties een bijdrage kunnen leveren bij de realisatie van de plannen; 

- actieve benadering van sponsoren die kunnen ondersteunen in de 
financiering of realisatie van (delen van) de nieuwbouw; 

- actieve benadering van fondsen die middels giften helpen om de bouw 
mogelijk te maken; 

- actieve benadering van financiële injecties door Jantje Beton, de 
Scoutingloterij, de Vriendenloterij, etc.; 

- actieve benadering van de lokale omgeving door aanwezigheid op 
braderieën, festiviteiten, etc.; 

- actieve ondersteuning door diverse acties vanuit individuele speltakken 
of individuen. 

 
Elkaar helpen is de kern van Scouting. Cay-Noya heeft eerder met brand te maken 
gehad. Ook deze tegenslag komen wij weer sterker uit. 
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Kunnen wij op uw hulp en/of 
bijdrage rekenen? 
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