Het financiele plaatje

Het gebouw
In het ontwerp voor ons nieuwe
gebouw is er voldoende ruimte voor
alle speltakken, kunnen we allerlei
activiteiten doen en kunnen we weer
echt scouting zijn.

Beeld: Timmermans Architecten

Het gebouw wordt door de aannemer casco
opgeleverd, om de kosten van de afbouw
zoveel mogelijk te drukken, zijn we op zoek naar
personen of bedrijven die ons kunnen hierbij
kunnen helpen. Dit kan door middel van het
goedkoper leveren van bouwmaterialen of
diensten te sponseren. Maar ook een donatie is
natuurlijk meer dan welkom!

Spaargeld

Hypotheek

Scouting Esjeeka wist natuurlijk dat er een
nieuw gebouw moest komen op termijn,
en daar is geld voor apart gezet

Door heel veel klussen zelf
te doen (voornamelijk aan
de binnenkant) verwachten
we een deel goedkoper te
kunnen doen. De kosten
zijn dan enkel matriaal,
geen arbeid.

Sponsering/Crowdfunding

Lening

Nieuwbouw Spoorpark
Onze Toekomst

Een deel van de kosten willen we financieren via
een aantal kleine leningen bij personen of
bedrijven die scouting een warm hart toedragen.
Het werkt als volgt: U leent ons geld wat wij als een
hypotheek langzamerhand af zullen lossen. Dit gaat
in certificaten van 1000 euro. Hiermee hoeven wij
minder geld te lenen van de bank.
Lijkt je dit wat of wil je hier meer over weten?
Neem dan contact met ons op!

Bij de bank wordt een hypotheek
afgesloten voor de slotfinanciering
van het gebouw

Zelf doen

Het gebouw wordt langgerekt, 10 x 33 meter. Achter is het gebouw wat lager en aan de
voorzijde wat hoger zodat daar veel licht binnen kan komen. Vanuit iedere groepsruimte
kan je met openslaande deuren zo het park in lopen

Sponsering

Aan zo’n groot gebouw op een unieke locatie met tal van mogelijkheden hangt
natuurlijk ook een flink prijskaartje. Alles bij elkaar zal het gebouw ons zo’n
475.000 euro gaan kosten! Hieronder laten we even zien waar die kosten uit zijn
opgebouwd, en hoe we dat bedrag bij elkaar gaan krijgen. Het grootste deel
hiervan is al rond, maar we kunnen nog wel wat steun gebruiken.

Naast het gebruik door onze eigen
groepen, zijn de ruimtes ook zo
ingedeeld dat het gebouw voldoende
mogelijkheden biedt voor verhuur aan
andere verenigingen en organisaties.

Je komt binnen in een zeer ruime entree die voor tal van doeleinden gebruikt kan
worden. Vanuit de hal kun je naar de keuken en naar alle speltakruimtes. In totaal
komen er 4 speltakruimtes, zodat elke speltak (leeftijdsgroep) zijn eigen ruimte
heeft. Daarnaast komt er gescheiden sanitair en een grote berging voor al onze
materialen. Aan de achterzijde hebben we nog een stukje buitenruimte waar we
onze fietsen kunnen stallen & spelen en een plek voor een kampvuur.

Hoe kan je ons helpen ?

Helpende handjes

Lening

Door middel van een lening op basis
Via fondsen en grote & kleinere plaatselijke
van 150 obligaties van € 1000.- bij
sponsoren (zowel geld als materiaal) en
bedrijven & particulieren willen we een
crowdfunding willen we dit binnenhalen
groot deel van de kosten financieren

Wanneer de aannemer klaar is, kunnen wij
beginnen met de afbouw. Dit is een flinke klus,
en hier kunnen we alle mogelijke hulp bij
gebruiken. Dit zijn zaken als schilderen,
loodgieterswerk, tegelzetten etc. Dus heeft u
ergens veel kennis van of kan u ons meehelpen
met het bouwen dan kunnen wij u hulp
gebruiken!

Kan je ons helpen? Meer weten? Stuur dan een mail naar info@esjeeka.nl
Beeld: KruitKok Landschapsarchitecten

Wie zijn wij ?

Hoe gaat het nu met esjeeka?
Onze oude locatie was absoluut niet wat
wij zien als een geschikte locatie voor een
scoutinggroep. We maakten er natuurlijk
wel gewoon het beste van, zoals het een
scouting betaamt. Het ontbreken van een
buitenruimte was het grootste probleem.
Ondanks dat het niet de ideale plek was
vonden we het toch wel een beetje jammer
toen we hier een jaar geleden weg moesten.

Wij zijn Scouting Esjeeka, een actieve en enthousiaste scoutinggroep in het
centrum van Tilburg. Elke week verzorgen wij voor al onze leden (+/- 65) de leukste
& meest uiteenlopende activiteiten. Een keer per jaar gaan we per leeftijdsgroep
een week op zomerkamp en hebben we ook twee weekendjes weg. Dit alles
verzorgen wij met alle passie en liefde die wij kunnen bieden. Dit doen we als
scoutinggroep al jaren, en we hopen dit nog jaren te kunnen doen.
Esjeeka is opgericht op 30 augustus
2001. We zijn dus een nog relatief
jonge scouting. De oorsprong van de
groep ligt daarentegen veel verder
in het verleden. Het is namelijk een
fusie tussen twee scoutinggroepen:
Sint Stanislaus Kostka en Sint Jan
Baptist die in 1935 en 1936 zijn
opgericht. In 2009 kwam daar ook
scouting Pieter Jong nog bij.

Het Spoorpark

Esjeeka in het Spoorpark

De plek die vroeger het van Gend en Loos
terrein heette wordt herontwikkeld en heeft
tegenwoordig een andere naam: het Spoorpark.
Na de oproep vanuit de regiegroep voor
plannen voor dit stadspark kwamen er 82
initiatieven binnen.

Als stadsscouting groep kunnen we ons geen betere locatie wensen dan midden
in dit bruisende stadspark. Er zijn straks zoveel mogelijkheden, dingen die we bij
andere groepen zien, maar bij ons voormalige onderkomen niet mogelijk waren.
Denk hierbij aan meteen naast de voordeur een spel kunnen spelen. Mogelijkheid
tot verhuur en mogen overnachten in het gebouw. Maar het mooiste van dit is
dat wij weer echt scouting kunnen zijn zoals scouting hoort te zijn. De kinderen
kunnen lekker buiten spelen, een kampvuur maken, de natuur in, vies worden en
vooral genieten!

Na een flinke selectie zijn er 8 initiatieven
overgebleven, de zogenaamde kwartiermakers. Dit zijn de Stadscamping, levend
water, kunstwerk de Rits, horeca T-huis,
natuurlijk buitenspelen, Beach Tilburg,
urban sports en natuurlijk wij als
Scouting Esjeeka. En daar zijn we trots op!

Momenteel hebben we een
tijdelijk verblijf bij BSO de Elzen.
Dit is ondertussen alweer meer
dan een jaar ons onderkomen.
Wij zijn dan ook enorm blij met
deze tussenoplossing.

Deze 8 kwartiermakers ontwikkelen samen met het bestuur & de adviseurs het
spoorpark. Medio 2019 zal het basispark gereed zijn

Onze dromen
Bijna alle vrijwilligers hebben zelf ook
als lid bij een of meerdere groepen jaren
meegedraaid. Als het hart eenmaal voor
scouting klopt dan blijft deze vaak voort
denderen. Want wie houdt er nou niet
van buiten zijn, van alles te ontdekken en
jezelf als persoon te ontwikkelen terwijl je
het grootste avontuur beleefd.

Ook biedt het nieuwe onderkomen ons
de ruimte en mogelijkheden om als
groep te groeien en voor meer leden
geweldige activiteiten & kampen te
organiseren. En dat is waar we het
allemaal voor doen!

Wat een kans krijgen we nu met deze
nieuwbouw in het Spoorpark. Een plek
waar wij ons als scoutinggroep helemaal
tussen zien staan met ons gebouw. Een
erg natuurrijke omgeving voor een plek zo
dicht bij het centrum van Tilburg. Een plek
waar we de kinderen van Bevers tot RSA
kunnen zien groeien. Waar ze in de buitenlucht rondom het gebouw vaardigheden
kunnen leren, samen leren spelen en
werken. En vooral een hele leuke scoutingtijd kunnen ervaren!

Ons gebouw
Ons gebouw (nr. 20) komt
aan de oostzijde van het park,
vlakbij de grote entree (24).
Het wordt samen met de kiosk
en overkapping als 1 gebouw
gebouwd (21). En komt pal
achter het reeds bestaande
basketba lveld (29) te liggen.
Een plattegrond van hoe het spoorpark eruit zal komen zien. In dit park is dus
voldoende ruimte voor natuur & activiteiten. De locatie van onze nieuwbouw
bevindt zich aan de rechterkant

