Het digitale bulletin over verbouwing en uitbreiding van ons gebouw Marcanto. Uitgave nummer 1, september 2014.

VERBOUWING VAN MARCANTO IS BEGONNEN

‘Marcanto Plus’ informeert u

EERSTE SPADE
DE GROND IN

Dit is de eerste uitgave van Marcanto
Plus, een bulletin dat beoogt de leden van
St. Caecilia en andere gebruikers van het
gebouw periodiek bij te praten over de verbouwing van clubgebouw Marcanto. Hoewel
tijdens Algemene ledenvergadering (ALV)
van 1 mei 2014 al veel informatie is verschaft
over alle aspecten van het project, zoals
oogmerk, doelstelling en financiering van de
hele operatie, is nieuws altijd nieuws.
Clemens Teunissen, Rein Eikelboom en
Frank Werkman tekenen voor Marcanto Plus.

Algemene Ledenvergadering
op 27 oktober

De 'gekapte' bomen zijn gelukkig keurig náást Marcanto beland dankzij zuiver zaagwerk van de
werklieden.

Van de eerste schep tot de laatste slok vergt nogal wat tijd. Oftewel: de
overbrugging van snoeischaar tot pannenbier heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. Ietwat cryptisch? Niet voor degenen die de ogen niet in
de zak hebben. En na aankomst en/of vertrek bij Marcanto iets zien van
wat een behoorlijke gedaanteverwisseling gaat betekenen.

De stammen worden in handzame partjes gezaagd om verder beter te kunnen worden verwerkt.

Immers, het onderkomen van St. Caecilia
steekt straks in een ruimere jas. Het in 1981
in gebruik genomen home beschikt eind 2016
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over een accommodatie waar we u tegen kunnen zeggen. De eerste stappen zijn medio september 2014 gezet. In een oksel van het Prins
Clausplein is enige ‘beharing’ weggenomen.
Te beginnen met de snoeischaar en voort te
zetten met de – hopelijk niet te botte – bijl.
Na schaar en bijl volgt dan – figuurlijk gezien – bovengenoemde spade. Met technisch
verfijnder en groter materieel wordt de grond
bouwrijp gemaakt voor de beoogde uitbreiding van Marcanto. Een behoorlijke operatie,
die eerst inspiratie heeft gekost en in de komende tijd de nodige inspanning. Niet alleen
van in te schakelen bedrijven, maar tevens
en hopelijk voor een flink deel ook van eigen
mensen. Leden dus van St. Caecilia. Maar ‘externe’ vrijwilligers zijn ook van harte

Op maandagavond 27 oktober 20.00
uur wordt in Marcanto een extra algemene
ledenvergadering (ALV) gehouden, zoals afgesproken tijdens de ALV van 1 mei 2014.
In mei is besloten met de uitvoering van
fase 1 en 2 van het bouwproject te starten
en definitief over de start van de uitvoering
van fase 3 in de volgende jaarlijkse ALV van
mei 2015 te beslissen.
Afstemmen
In mei is ook afgesproken dat het bestuur nog enkele stappen rond de noodzakelijke financiering zou nemen en dat de
reguliere begroting van de vereniging en
de begroting van het bouwproject verder
op elkaar zouden worden afgestemd met
het doel een helder en stevig financiëel
fundament aan alle activiteiten te geven.
Verenigingsleden worden van harte uitgenodigd aan deze belangrijke algemene ledenvergadering deel te nemen die voor
het eerst wordt voorgezeten door onze
nieuwe voorzitter Marc van den Berg. Tijdens deze avond is er natuurlijk gelegenheid om formeel en informeel met Marc
en het bestuur van gedachten te wisselen
over het reilen en zeilen van onze mooie
vereniging.
Uw bijdrage is ook hierin zeer gewenst.
De vereniging zijn we tenslotte samen!
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De container wordt uitgeruimd en later achter het gebouw neergezet.

welkom. L(i)eden die de Algemene Leden
Vergadering van 1 mei dit jaar hebben bijgewoond en wellicht tevens een blik hebben geworpen op de infohoek hebben al kennis genomen van de omvang én betekenis van de
verbouwing c.q. aanbouw. Anderen zien vanaf
nu dat het werk een aanvang heeft genomen.
Een exercitie die na voltooiing moet hebben
geleid tot een nóg functioneler gebouw. Dat
nog meer aan de eisen van de tijd is aangepast.
Tot die verlangens behoorden meer opslagruimte (om meer orkesten te kunnen faciliteren met de huidige en nieuwe ruimten), meer
repetitieruimten en een grotere zaal met theatrale potentie voor allerlei culturele toepassingen. En tevens verbetering van de sanitaire
voorzieningen, gemakkelijker gebruik, beheer
en onderhoud van het gebouw en faciliteiten voor personen met een lichamelijke be-

perking. Al die verbeteringen kunnen alleen
maar worden gerealiseerd door een aanbouw
neer te zetten. Het bouwproject heet dan ook
Project ‘Verbreding en Verbetering Marcanto’,
kortweg project VVM.
Het Bouwprojectteam VVM beoogt de dagelijkse gang van zaken zo min mogelijk te
laten lijden onder de werkzaamheden. Vandaar dat alles wat zich de komende maanden
buiten gaat afspelen binnen nauwelijks merkbaar is. Timmer-, zaag- en hakwerk zal (vooral overdag) enig ‘geluid’ met zich meebrengen,
maar met een beetje goede wil overstemmen
de decibellen van spelende orkesten die van
de werklieden. Maar belangrijker nog is dat
het merendeel van de orkesten er weinig last
van zal hebben omdat veel orkesten ’s avonds
en in het weekend repeteren, dus op momenten dat er niet gewerkt wordt.
Het eerste gevolg van de start van de aan-

BOUWPROJECTTEAM VVM
Het bouwprojectteam VVM bestaat uit
Rein Eikelboom, Martien van den Berg, Alfred
Brauckman, Lucy van Kasteren, vacature PR/
Communicatie. Het bouwprojectteam is verantwoordelijk voor het technisch ontwerp, de inhoudelijke voorbereiding van alle werkzaamheden, de begeleiding van de uitvoering door
aannemers en vrijwilligers, het financieel en organisatorisch beheer en de financiële bewaking’
en de communicatie over het project. Er zijn nog
tal van technische uitvoeringsdetails uit te werken. Daarvoor neemt het bouwprojectteam ook
contact op met betrokkenen en deskundigen
binnen de vereniging om het werk zo goed mogelijk voor te bereiden en optimaal aan te laten sluiten bij bestaande wensen en ideeën. Het
bouwprojectteam overlegt tenminste één keer
per maand voltallig met het voltallige dagelijks bestuur van St. Caecilia over de voortgang,
planning en inhoud. De bedoeling is om alle
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bouwarbeid is er al wel (snel) voor degenen
die normaliter per fiets naar Marcanto komen.
Hun tot voor korte in de luwte gelegen stalling
is verplaatst. De pedaleurs doen er goed aan
hun stalen ros te voorzien van een nóg betere
anti-diefstalbeveiliging . Vierwieligen hebben
soms minder parkeerruimte, maar kunnen
hun heilige koe ’om de hoek’ op de parkeerstrook bij de korfbal- en handbalvereniging
stallen.
Het ambitieuze uitbreidingsplan van
St.Caecilia vergt, zoals boven gemeld, inderdaad de nodige tijd. Als alles is gerealiseerd zijn
we minimaal anderhalf tot twee jaar verder.
Maar dan heeft onze muziekvereniging ook een
onderkomen waar iederéén u tegen zegt. Een
Marcanto dat die naam meer dan ooit verdient.
Een home waar ook sprake zal zijn van ‘mercanto’ met een crescendo die zijn weerga niet
kent. Naar een toekomst met een fff.

Nieuw Marcanto
in drie fasen
De vernieuwing c.q. uitbreiding van Marcanto, kosten circa € 250.000,--, gaat in drie
fasen tot stand komen. De werkzaamheden,
die inmiddels zijn aangevangen, worden als
alles volgens de planning verloopt naar verwachting eind 2016 afgerond.
Fase 1: Het nodige snoei- en kapwerk is afgelopen week uitgevoerd. In september
2014 zijn de container en de fietsenstalling
al opgeruimd en is een begin gemaakt met
de ruwbouw van het casco voor de ‘expansieruimte’. Rond de jaarwisseling moet dit
water- en winddicht zijn. Intussen wordt de
nieuwe fietsenstalling al gedeeltelijk ingericht.

ontwikkelingen van de vereniging en van het
bouwproject goed op elkaar afgestemd te houden. Verenigingsleden en anderen kunnen met
vragen en suggesties aankloppen bij de leden
van het bouwprojectteam. Het bouwprojectteam
gebruikt de informatiehoek in het zitje en dit bulletin om uitleg te geven over de voortgang en
planning van het project. E-mailcontact:
bouwprojectteam-VVM@stcaecilia.nl

Fase 2: Van februari tot en met juli 2015
worden in het casco wanden, deuren, plafonds, sanitaire voorzieningen, verwarming
en elektra aangebracht. Van juli tot en met
augustus wordt de inrichting van de nieuwe
bergingen afgerond en worden in de grote
zaal het aanwezige podium en de bestaande
bergruimte verwijderd.

Vlnr: Alfred Brauckman, Lucy van Kasteren,
Rein Eikelboom en Martien van den Berg.

Fase 3: Nadat de algemene ledenvergadering toestemming heeft gegeven worden
van zomer 2015 tot eind 2016 de overige
werkzaamheden verricht in het bestaande
gebouw (o.a. nieuwe hoofdtrap, beperkte
aanpassing bovenverdieping met ook een
nieuwe leskamer, technische voorzieningen
en inrichting van de zaal). Ook op het buitenterrein worden nog verbeteringen aangebracht.
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Voor meer informatie over de muziekvereniging St.Caecilia Leidschendam-Voorburg:
www.stcaecillia.nl

Vele handen maken...
Ook in de muziekwereld komen veel verborgen talenten voor. Met wat extra oefening kan bijvoorbeeld een saxofonist goed
de weg blijken te vinden op trompet of
hobo. Of omgekeerd. Maar veel muzikanten
blijken ook heel handig op het technisch instrumentarium met hamer, zaag en schroefboormachine. Bij de uitbouw van Marcanto is er alle gelegenheid om de handen uit
de mouwen te steken en zo een praktische
bijdrage te geven aan de werkzaamheden
en kosten voor de vereniging te besparen.
Ook vrijwilligers van buiten de vereniging
zijn welkom een fysieke bijdrage te leveren. In de informatiehoek hangt een lijst van
alle werkzaamheden die met vrijwilligerswerk kunnen worden uitgevoerd. Als er voldoende wordt ingetekend op deze lijst kan
het totale bouwproject sneller worden uitgevoerd en kunnen we eerder van de nieuwe
voorzieningen profiteren dan wanneer we
moeten wachten op voldoende budget voor
uitbesteding. Belangstellenden die een fysieke bijdrage willen leveren kunnen contact
opnemen met Martien van den Berg, die de
uitvoering van het bouwwerk coördineert
martienvdberg@caiway.net

Het snoeien en kappen van de bomen verschaft de bouwruimte voor de uitbreiding van
het clubgebouw.
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In week 39 van 2014 werd al veel werk verzet. Container, fietsenstalling en bomen zijn verwijderd en de bouwput voor het casco is gemaakt.
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