Nieuwbouw Cay-Noya
Nieuwsbrief nr. 1 mei 2016

Deze nieuwsbrief informeert je over de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw van ons clubhuis. De nieuwsbrief
wordt digitaal verstuurd en is ook te vinden op de website van Cay-Noya www.cay-noya.nl

Status bouw 31-05-2016:
Op dit moment zijn alle gebouwen afgebroken of voor tijdelijke opslag verplaatst. De grondwerken voor de fundering zijn
begonnen en de bestaande fundering van het oude LV en ZV gebouw wordt aangesloten op de nieuwe fundering.
De eerste week van juni gaat de aannemer beginnen met het plaatsen van de fundering en bouw van het casco.

Klusteam APP groep:
Helpen met de diverse klussen en klusjes aangaande de bouw van ons clubhuis? Graag! Meld je aan
bij onze groepsvoorzitter Erwin de Kruijff (0641090469). Hij maakt je lid van de Cay-Noya klusteam
appgroep. Dat is praktisch én voordelig, want:
1. je bent en blijft op de hoogte van de status van de bouw
2. klussen komen via deze app groep direct bij jou terecht. Je kunt zelf aangeven of je bijvoorbeeld
een uurtje kunt helpen.

Crowdfunding:
De maand juni staat in het teken van een geweldige actie. Wat
gaan we doen?
De Rabobank ondersteunt ons door een maand lang te helpen bij
een crowdfunding actie. Als het ons lukt om in de maand juni,
mede met de door de Rabobank geleverde middelen, ons
doelbedrag van € 5.000,00 te halen, dan verdubbelen zij dit
resultaat. In juni is dus elke gift het dubbele waard! Klik op
https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/help-scouting-cay-noyauit-de-knoop. Ook op www.cay-noya.nl zetten we natuurlijk de
benodigde informatie. Dit zijn de verschillende acties die we
hebben opgetuigd om ons streefbedrag te halen:

Egg smash:
Daag zoveel mogelijk (oud) Cay-Noya leden en vrienden uit een ei op hun hoofd kapot te (laten) slaan en € 10,- per ei of
meer te doneren voor ons goede doel. Als iedereen meedoet gaan we viral op Facebook! De spelregels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alle informatie kun je vinden op www.cay-noya.nl
Film jezelf terwijl iemand anders of jijzelf een ei op je hoofd kapot slaat
Voor elk kapot ei maak je € 10,- over aan Cay-Noya.
Leg de reden uit de in film.
Daag 3 anderen uit dit ook te doen.
Upload het filmpje op Facebook
Tag de 3 anderen en de Scouting Cay-Noya pagina.
Voeg de tag #eggsmahscaynoya toe.
Maak het bedrag over via https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/helpscouting-cay-noya-uit-de-knoop. Jouw gift is met hulp van de Rabobank
het dubbele waard!
10. Vertel het aan iedereen!

Koop een knoop:
Help onze groep! Voor elke € 10,- krijg je van ons als tegenprestatie en aandenken een stuk touw met een knoop of knopen.
Er zijn vele verschillende knopen. Spaar ze allemaal! De spelregels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alle informatie kun je vinden op www.cay-noya.nl
Ga naar https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/help-scouting-cay-noyauit-de-knoop
Doneer een bedrag (€ 10 per knoop) Jouw gift is met hulp van de
Rabobank het dubbele waard!
Vermeld je e-mailadres.
Geef aan hoeveel knopen je wilt hebben
Vertel het aan zoveel mogelijk mensen
Done!

Samen de boot in:
Ga samen met ons een middagje zeilen op het Eemmeer. Voor € 50,- per plaats zeilen we naar het eiland. Na het genot van
een scoutinglunch zeilen we weer terug. De spelregels:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Alle informatie kun je vinden op www.caynoya.nl
Ga naar
https://aandeelindebuurt.nl/nl/projects/helpscouting-cay-noya-uit-de-knoop
Doneer een bedrag (minimaal € 50 per plaats)
Jouw gift is met hulp van de Rabobank het
dubbele waard!
Vermeld je e-mailadres.
Geef aan wie je bent en hoeveel plaatsen je wilt
hebben.
De datum wordt 18 juni van 12 uur tot 17.30 uur.
Vertel het aan zoveel mogelijk mensen
Done!

Aanwezigheid tijdens de marathon van Amersfoort:
Ook tijdens de marathon van Amersfoort op 5 juni zijn wij aanwezig. Tijdens dit
evenement zullen wij zoveel mogelijk mensen enthousiast proberen te maken voor
onze plannen.

Promofilmpje zien? Scan de QR code of klik op de link

https://www.youtube.com/watch?v=yZ691YhSRYw

Planning:
De planning is nu dat het casco gebouwd en afgeleverd wordt in de eerste week van juli net voor de diverse zomerkampen.
Intussen zorgen we met het klusteam voor de nodige ondersteuning, waardoor we geld kunnen besparen en de bouw goed
door kan lopen.

Fondsenwerving:
Hedda Elstrodt en Jan-Carel Nieuwland (opperbazen fondsenwerving) zijn druk bezig met de fondsenwerving. Hierbij
kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Heb je nog bedrijven in je netwerk die we kunnen benaderen voor donaties,
materialen of ondersteuning? Laat het ons weten. Een tegenprestatie zoals media aandacht, reclamebordjes of een
scouting ervaring zijn uiteraard bespreekbaar. Stuur je mail naar secretaris@cay-noya.nl of bel Hedda 06-15171897.

Geld acties:
Er zijn nog twee acties die door de leiding worden uitgevoerd namelijk:
1. “Je bent een held als je spaart met statiegeld”. Hierbij kunnen de mensen op
zaterdag hun statiegeldflessen inleveren en het geld is dan voor ons. Deze
actie loopt nog door. Je kunt de lege flessen inleveren bij de Itzamma Horde
en bij de Stam (stenen gebouw).
2.

Oud ijzer. Ook kun je nog steeds je oud ijzer kwijt op de gemarkeerde plek op
de fietsenstalling bij de bouwplaats. Tot nu toe hebben de flessen- en oud ijzer actie €475,45
opgeleverd. Dat is natuurlijk geweldig, vandaar dat we dat nog even volhouden. Bedankt allemaal voor
jullie hulp hierin.

Hier worden we blij van:
De eerste sponsoren hebben hun bijdrage aan de nieuwbouw van Cay-Noya geleverd. Dat is echt geweldig!!
Drie keiharde ISEKA’s (in scoutingtaal: Is Een Kanjer) voor:
AFAS Leusden
Lionsclub Hoogland
Stichting Boschuysen
Ook ouders van onze leden hebben spontaan geld gestort, namelijk van Thijs Kroft en Pieter Vos.

Voor meer informatie, kijk op www.cay-noya.nl!

