Opening 28 mei
6 jaar werken wordt nu beloond

2011

Wilhelminagroep wil
wel meewerken maar
wil ook zekerheid over
hun eigen
voortbestaan.
Door de uitbreidingswensen
van de IKEA moet er door de
Gemeente Utrecht een
andere locatie gevonden
worden voor de Baracuda
zeeverkenners.

2014

Een bewogen jaar waarin
afscheid nemen van een
bevlogen staflid centraal
staat. Grote flexibiliteit bij
onze staf -en leden en toch
een optimistische blik
vooruit.
Samenwerking met
Movares en hulp van130
studenten van de
Hogeschool Utrecht om
plannen verder vorm te
geven
Triodos ondersteunt onze
plannen met medewerking
van Gemeente Utrecht
en Waarborgfonds Sport.

2012
Erfpacht voor huidige grond is niet
betaalbaar wel een huurovereenkomst
voor de grond, Roeiverenigingen
hebben echter ook plannen
dus………….wachten.
Plannen Baracuda zeeverkenners
krijgen vorm, bestemmingsplan wordt
gewijzigd met onze uitbreidingswens.
We maken een start met de verkrijging
van financiële dekking voor onze
uitbreidingswens.

2013
2015
Start bouwteam en samenwerking
Aannemer Wieman.
Bouwvergunning wordt
aangevraagd.
Leeghalen containers en bouwrijp
maken terrein.

25 augustus start de aannemer
met zijn werkzaamheden. Dankzij
veel inzet van het klusteam,
ouders, leden en oudleden wordt
in de 2e helft van 2015 heel veel
werk verzet. De uitbouw is een feit.

Beursvloer Utrecht wordt bezocht om hulp
te zoeken voor onze ideeën.
Projektplan voor plan van aanpak wordt
geschreven met hulp van Naked
Architecture.
Overeenkomst over de huur met de
Gemeente wordt definitief en zoektocht
naar geld gaat verder. Nieuwbouwwebsite
wordt geopend en de bouwthermometer
begint aan zijn weg omhoog dankzij eerste
fondsen die binnenkomen.

2016

De laatste loodjes wegen het zwaar, maar
met hervonden krachten zetten we door
zodat we klaar zijn voor deze fantastische
opening

Mocht u ons mee willen helpen op de dag van de opening, wat wij onwijs fijn zouden vinden,
laat dit dan weten aan Irene (irene@wilhelmina.org). Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Programma opening
Op zaterdag 28 mei zal de burgemeester van
Utrecht, Jan van Zanen, ’t Baken officieel openen.
We nodigen u van harte uit om hierbij te zijn!
Programma opening zaterdag 28 mei
15:00
16:15
17:30
21:00
Wilhelminagroep zeeverkenners
Bezoekadres:
Verlengde hoogravenseweg 19
3525 BB Utrecht

Inloop
Officiële opening met aansluitend
de openingsborrel
Diner
Groot openingsfeest met alle (oud)-leden en betrokkenen

’s Avonds vindt er een groot openingsfeest plaats in
ons nieuwe gebouw, waarvoor u uiteraard ook bent
uitgenodigd. Als u in de tussentijd mee wilt eten, bent
u van harte welkom.

Mike@wilhelmina.org
Telefoon:
06-23119184

We vernemen graag van u of u bij de opening aanwezig bent en of u mee-eet, dit kunt u doen door u
op te geven bij Irene: irene@wilhelmina.org.

www.wilhelmina.org

#durftevragen:
Een feestje kost geld en
daarom willen wij u vragen om
indien mogelijk een bijdrage te
leveren aan de kosten van ons
openingsfeest. Uw bijdrage is
welkom op rekeningnummer
NL60.INGB.0000.6537.87.

Opkomst leden:
Onze leden hebben deze dag een
aangepast programma wat al eerder van
start gaat, exacte informatie hierover vind u
op onze website www.wilhelmina.org
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