
 
 

Nieuwbouw Cay-Noya 
Nieuwsbrief nr. 2 augustus 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 18-08-2016: 
Het wordt harstikke gaaf! Het casco (vloer, wanden, dak, ramen en voorbereiding gas/licht/water) is op een paar 
afwerkklussen na, klaar. De afbouwfase is al in de zomervakantie begonnen. De timmermannen hebben de rabatdelen 
(zwarte planken) aan de buitenkant van het gebouw grotendeels aangebracht. De ramen en deuren zijn er al in gezet en 
John Aartsen van Central Care heeft de voorbereidingen getroffen voor de CV installatie. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers 
bezig geweest om te helpen  met het plaatsen van rabatdelen, opruimen, vloerisolatie aanbrengen en het terrein schoon 
houden.   
 
We zijn, kortom goed op weg! Maar… er moet nog wel wat werk verzet worden.  
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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 stond in het teken van de crowdfunding actie. De Rabobank zou het streefbedrag van € 5.000,00 
verdubbelen als we dit in de maand juni zouden behalen. Dit is zeer goed gelukt het eindbedrag is zelfs hoger dan verwacht 
en is uitgekomen op € 13040,- . Iedereen harstikke bedankt voor de bijdrage!!!!!!!! Speciale dank gaat uit naar de 
Boomstam (na de stam kun je als je 21 jaar en ouder bent nog naar de Boomstam), die collectief een bedrag van €1400,- 
hebben overgemaakt. 

 

Planning 
De bouwcommissie is de planning aan het maken voor de afbouwfase. Voor de inrichting van sanitair en keuken zijn nog 
diverse spullen en materialen nodig. Binnenkort zullen we een wensenlijst presenteren.  Na de vakantie gaan de 
timmermannen verder met het plaatsen van de rabatdelen aan de buitenkant, het plaatsen van de binnenwanden voor de 
sanitair, de keuken en de ruimtes voor materiaalopslag. De staalwanden worden voorzien van houten planken met 
boomschors om de scoutingsfeer te creëren. In september wordt gestart met de aanleg van de elektra. 
 
In de eerste plaats wilden we eind oktober het nieuwe clubhuis gebruiken. Dat was ook wel héél ambitieus. Het wordt dus 
ietsje later. Er is meer tijd nodig om het clubhuis gebruiksklaar in te richten, zodat de speltakken goed kunnen draaien. De 
bedoeling is om zo min mogelijk klussen over te houden als we eenmaal het clubhuis gebruiken. Eind dit jaar hopen we ons 
nieuwe clubhuis te kunnen gebruiken. We houden je op de hoogte.  
 

Fondsenwerving 
Hedda Elstrodt en Jan-Carel Nieuwland (opperbazen fondsenwerving) zijn druk bezig met de fondsenwerving. Hierbij 
kunnen we jouw 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 
scoutingervaring zijn uiteraard bespreekbaar. Stuur je mail naar secretaris@cay-noya.nl of bel Hedda 06-15171897. 
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Media 
We hebben de lokale media opgezocht en er verschenen korte persberichten in de kranten van Amersfoort en Leusden om 
aandacht voor de bouw te vragen en mensen te informeren. Vlak voor de zomervakantie (toen alleen nog de 
staalconstructie stond) is er nog een fotograaf van het AD langs geweest en stonden we in de krant met een uitgebreid 
artikel. Lees dit hier: http://www.ad.nl/amersfoort/nieuw-honk-cay-noya-nadert-zijn-voltooiing~a88e0c08/ 
 

 
 

Geld acties: 
Naast de flessenactie en oud ijzer actie zijn we met de leden vlak voor de 
zomervakantie begonnen met de scoutingloterij. De leden hebben 
allemaal 1, 2 of meer boekjes met elk 10 loten mee gekregen. Elk 
verkocht lot van €2,50, levert de vereniging €1,50 op. De opbrengst mag 
worden gebruikt voor aanschaf van nieuw materiaal. De actie loopt nog 
tot enkele weken na de zomerstop. Voor diegene per speltak die de 
meeste loten verkoopt zijn er weer leuke prijzen te winnen. Dus ga 
gewoon langs bij ouders, buren en familie en je hebt al een 1e boekje 
gesleten. Bij 1 rondje door je straat ben je al je 2e boekje kwijt. Ene 

Willem V. heeft al 7 boekjes verkocht. Zou dat zijn omdat hij penningmeester is ? 
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Hier worden we blij van 
Er zijn na de vorige nieuwsbrief weer sponsoren die hun bijdrage aan de nieuwbouw van Cay-Noya hebben 
geleverd. Dat is echt geweldig!! Drie keiharde ISEKA’s (in scoutingtaal: Is Een Kanjer) voor: 

 John Aartsen (oud lid van Cay-Noya) van Central Care voor het leveren en aanleggen van de CV 
 Siemens voor het leveren van een koel/vries kombinatie voor in de nieuwe keuken. 
 Alle ouders en vrienden die hun bijdrage hebben geleverd aan de crowdfunding. 

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

http://www.cay-noya.nl/

