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We zijn weer open, alleen het dorpscafé moet eerder sluiten dan normaal. Een ruime
maand zijn we gesloten geweest. Toch hebben we achter de schermen niet stil gezeten.
We hebben weliswaar nauwelijks ruimte om te investeren, maar zijn wel druk bezig
geweest om de verlichting rondom ons MFC te realiseren. En met het weer ‘open gaan’
heeft dit hoge prioriteit. Met steun van de gemeente Westerkwartier en een aantal
vrijwilligers zijn we binnenkort in staat om rondom het MFC de verlichting aan te leggen.
Verderop in de nieuwsbrief foto’s van een aantal gebruikers en verdere ontwikkelingen
over het bestuur.
Financiële verslagen
Ook wordt er achter de schermen voortdurend verder gewerkt aan de financiële
verantwoording, aanvragen en andere verplichtingen door het bestuur. In januari
werden de mogelijkheden voor een bijdrage aan de kosten van de coronacheck benut
en de btw-berekening ingediend. Een aantal fondsen hebben positief gereageerd op
onze verantwoording. Omdat op sport sinds 1 januari 2019 geen btw meer kan worden
berekend en teruggevraagd is door de overheid de BOSA regeling in het leven geroepen.
We hebben maar liefst 5 BOSA aanvragen ingediend. Nog geen enkele daarvan is
definitief afgerond, van 2 daarvan hebben we alles ingediend en is het wachten op de
definitieve beoordeling. Het gaat hier in totaal wel om ruim een miljoen euro inclusief
de aanvraag voor het evenemententerrein!

Verharding en verlichting
De verharding en verlichting van de ingang vanaf de Molenweg naar ons MFC is deze week opgeleverd. De toegang is voor
auto´s niet mogelijk. Die kunnen geparkeerd worden aan de bekende parkeerterreinen aan de Oudestreek en de Molenweg.
Nadat de sloop van de kantine van de Kv Sparta is gerealiseerd kan een uitbreiding van de parkeerplaatsen aan de Molenweg
door de gemeente worden gerealiseerd.
Steun van Rabobank
De Rabobank steunt ons MFC en het dorp flink. In de eerste termijn
al met € 7.500,- en recent met € 4.250,- voor de aanleg van een
beweegtuin uit het Coöperatiefonds. Ook veel verenigingen hebben
baat gehad bij RABO Clubsupport. En ook de aanleg van de nieuwe
kunstgrasmat is naast de steun van de gemeente gerealiseerd door
flinke bijdragen van de Rabobank. En er staat nog meer op stapel in
ons mooie dorp!
Reservering?
Wilt u een reservering doen voor een vergadering, een feestje of gebruik van de sporthal, bel dan met onze beheerder
Tim Helmholt via 06 53800137 of mail met beheerder@mfcdemolenstreek.nl. In de nabije toekomst zal de ‘verhuurmodule’
op de website beschikbaar zijn.

Wensenlijst
We hebben met veel steun van jullie de grote verloting en veiling georganiseerd. Dit maakt dat we onze MFC wensenlijst
deels konden invullen. Een overzicht tot dusverre:
-

Wegwijs inclusief bestickering: gerealiseerd uit opbrengst verloting.
Materialen voor de bar (realisatie door vrijwilligers): gerealiseerd uit opbrengst verloting.
Inrichting met schoonmaakapparatuur en schoonmaakmiddelen: gerealiseerd uit opbrengst verloting.
Verharding rondom het MFC: gerealiseerd uit opbrengst verloting.
Aanbrengen foto’s op 3 wanden: wordt gerealiseerd uit opbrengst veiling.
Aanbrengen lambrisering in gangen: wordt gerealiseerd uit opbrengst veiling.
Aanbrengen buitenverlichting aan MFC gebouw: wordt gerealiseerd uit opbrengst en nu binnenkort mogelijk met
steun van de gemeente.
Aankoop vloerbedekking in sporthal voor speciale evenementen: is gerealiseerd uit opbrengst veiling.
Kerstverlichting enzovoort: is gerealiseerd dankzij inbreng Zevenhuisters, waarvoor dank!
Inrichting fitnessruimte: blijft op de wensenlijst.
Screens voor indeling kleedkamers in de gangen: blijft op de wensenlijst.
Gordijnen rondom toneel voor gebruik toneel: blijft op de wensenlijst.
Beweegtuin: met steun van NPG en RABO komt realisatie dichterbij.
Zonwering: staat op de wensenlijst om binnen enkele maanden te realiseren

Sporthal draait weer op volle toeren
Gelukkig mag er weer volop gesport worden. Wel moeten er nog diverse competitiewedstrijden worden afgelast of uitgesteld
vanwege corona besmettingen. In het 1e weekend van februari werd de eerste officiële thuiswedstrijd van Sparta 1 gespeeld
en werd hier aandacht aan besteed. Oud-voorzitters Wiebe Pol en Henk Koenes sloten vorig jaar de deuren van de kantine,
nu openden ze deze eerste officiële wedstrijd met doelpogingen. De mannen zijn samen 153 jaar jong, maar wisten de bal
nog goed te verwerken! De sfeer was uitstekend in de hal door volle tribunes. Ook de 3e helft was beregezellig. We gaan
weer een goeie tijd tegemoet!

Overheid en Fondsen
We hebben ons MFC gerealiseerd met veel steun van overheid en fondsen, waarvoor nogmaals grote dank. Een overzicht op
hoofdlijnen:
Gemeente Westerkwartier ex voorbereidingskosten en infra:
Provincie Groningen

€ 2.734.000
€ 350.000

In volgorde van grootte:
Scholten Kammingafonds
Stichting Doen
Oranjefonds
VSB Fonds
NAM
RABO Coöperatiefonds
NUT Fonds
Brettano’s Maagdenhuis
Wold en Waard
Emmaplein Foundation
RABO medewerkers
Anoniem Fonds
Daarnaast hebben de Stichting ’t Wiekhuus, de Stichting 7x7 en het Verenigingsgebouw uit Zevenhuizen een substantiële
bijdrage geleverd!
Vrijwilligersfeest
We verwachten dat de maatregelen de komende periode gaan versoepelen. Dan is er alle ruimte om straks en de film te
vertonen en een gezellige vrijwilligersfeest te organiseren.
Vrijwilligers gevraagd
MFC de Molenstreek zoekt nog extra meedenkers/uitvoerders en handjes.
Heb jij bijvoorbeeld 12x per jaar (1x per maand) tijd om ons mee te helpen?
Wat hebben we te bieden
 Gezelligheid
 We doen het samen/met elkaar
 Altijd tijd voor een praatje/
koffie drinken
 Goed materiaal om mee te werken
 Veel materiaal wat het makkelijk maakt
 Een senior die je inwerkt
 We hebben een digitaal systeem dus
je kunt zelf aangeven wanneer het
jou past
Wat vragen we
 Goed humeur
 Samen kunnen werken
 Je moet het leuk vinden
 Inzet van drie uur
 Koffie en thee kunnen zetten
en schenken
 Biertje kunnen tappen of willen leren
 Patatje kunnen bakken of willen leren
Wij zoeken mensen voor bar en keukenwerk
(3 uurtjes) voor op de zaterdag of zondag.
Meld je aan bij Tim, Jantina of Pia via beheerder@mfcdemolenstreek.nl of loop even bij iemand langs.

Van de penningmeester
Na de geweldige opening van ons fraaie MFC heeft de financiële verwerking veel tijd gevergd. Denk aan rapportages en overleg
met de gemeente, de provincie, de hypotheekverstrekker, de centrale overheid (5 BOSA subsidies) en de vele fondsen. Zwarte
cijfers draaien is het doel en dat is prima gelukt. Een project van ruim € 5.000.000. Vooral de diverse overleggen met de
gemeente zijn in positieve zin verlopen, in het bijzonder het veelvuldig overleg met projectleider Harry Waals. Ook de steun
van het college, in het bijzonder de wethouders Hielke Westra en Geertje Dijkstra-Jacobi wil ik hier graag noemen.
Al geruime tijd besturen we met 7 bestuurders. De jongste bestuurders draaien straks al bijna een jaar mee, tijd om het stokje
over te dragen in mei dit jaar. Dan hoop ik dat we de vele rapportages finaal hebben kunnen afsluiten.
Heb in 6 diverse MFC werkgroepen (fondswerving, communicatie, hoofdgebruikers, financiën, verloting, evenemententerrein)
mee mogen draaien. Een aantal hebben hun taak succesvol volbracht, een aantal loopt door. Ik hoop daar nog mijn steentje
aan bij kunnen dragen. Tijd voor andere projecten dus, dank voor alle goede samenwerking en vooral vertrouwen.
Met vriendelijke groet,
Harmannus Harkema

Van de voorzitter
In juli 2017 ben ik gevraagd door de verenigingen DES, OVZ en SP7 om eens te kijken of er niet een clubje mensen te vinden
was in Zevenhuizen die eventueel de realisatie van een MFC gebouw op zich wilde nemen.
In juli 2017 heb ik een bijeenkomst voor belangstellenden georganiseerd, die eventueel hieraan mee wilden werken. Aan het
einde van de avond wilden Harmannus Harkema, Jan Nieboer, Jelle Lammers en Henk Koenes zich hiervoor inzetten.
We zijn als werkgroep van start gegaan en per februari 2018 hebben we de stichting MFC 7huizen opgericht. En het verloop
hiervan is inmiddels wel bekend. Zevenhuizen heeft een pracht van een MFC gebouw. De nieuwe levensader van het dorp.
En ik ben er ook ongelofelijk trots op dat het ons is gelukt. Uiteraard kon dit plan alleen slagen doordat het dorp hier
achterstond en met de medewerking van de Gemeente Leek, later Westerkwartier.
Maar voor mij komt er een eind aan dit prachtige project. Per mei zal ik mijn functie neerleggen als voorzitter van de Stichting
MFC 7huizen, nu beter bekend als MFC de Molenstreek.
Mijn doel was het realiseren van een MFC gebouw in ons dorp en dat is gelukt. En wat hoop ik?
Ik hoop dat mijn opvolger in staat is naast de bestuurlijke taken ervoor te zorgen dat diverse organiserende partijen elkaar
gaan vinden zodat we nog meer gebruik van het MFC gaan maken en daarnaast ook van het nog te realiseren schitterende
verharde evenemententerrein. Wat liggen daar mogelijkheden om leuke dingen te organiseren en het dorp nog leuker te
maken dan het nu al is.
Wie voelt zich geroepen om mijn rol als voorzitter over te nemen? Dit project moet toch doorgroeien.
Ik wil alvast iedereen bedanken voor het vertrouwen en de steun die mij is gegeven om dit project te doen slagen.
Uiteraard zonder het bestuur en het dorp was me dit niet gelukt.
Met vriendelijke groet,
Richard Kobes

Zaal- en deursponsor

MFC Kammeroaden
De bedrijven die ons (financieel) ondersteunen bij de realisatie van het MFC noemen we
een MFC kammeroad. Dat kunnen afhankelijk van de bijdrage een Gouden, Ster of MFC
kammeroad zijn. De gouden en ster MFC kammeroaden worden nog extra in de
komende nieuwsbrieven voorgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij
penningmeester Harmannus Harkema onder nummer 0653 223141.
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Ervaring vrijwilliger
Hallo, Emmie de Vries-v/d Kaap hier.
Toen ik werd gebeld om voor deze rubriek een stukje te schrijven, stond ik niet gelijk te popelen.
Niet om er tijd en moeite in te steken maar omdat ik het niet nodig vind om “In The Spotlights” te
staan. Iedereen die vrijwilliger is vind ik belangrijk! Maar ik wil best iets vertellen over mijn ‘job’ bij
het MFC.
Toen DES het verenigingsgebouw overnam ben ik gevraagd om te helpen bij het coördineren van
de schoonmaak. Dat verliep goed, zowel de schoonmaak als de communicatie. Voor die vrijwilligers
maakte ik dan een rooster. Zo´n rooster maak ik nu ook voor het MFC.
Om de schoonmaak op te starten was wel een karwei, met werven van vrijwilligers, roosters
maken, vergaderen, in het nieuwe systeem invullen, alles in kaart brengen, de juiste mensen op de
juiste plek. Nu het allemaal aan de rol is, gaat dat gemakkelijker.
Er zijn veel (sport)activiteiten in het MFC waardoor het belangrijk is dat het netjes blijft. Gelukkig
zijn er al zo’n 20 vrijwilligers, waaronder ikzelf, die de boel schoonhouden. Deze
“Interieurverzorgers” worden allemaal erg gewaardeerd. Zonder hen geen schoon gebouw!
Als er vrijwilligers zijn die mee willen helpen, graag. Het is gezellig met elkaar. Je zou misschien
denken dat het veel werk is in zo’n groot gebouw, maar dat valt erg mee doordat de materialen
voor de schoonmaak (ergonomisch) prima in orde zijn. En vele handen maken licht werk, nietwaar?
Schoonmaken en coördineren doe ik dan ook met veel plezier voor het MFC.

Ervaring gebruiker
Eindelijk was het dan zover 13 augustus, het MFC ging open.
Als voetbalvereniging konden we gelijk gebruik maken van de faciliteiten. Half augustus begint
namelijk de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. De afgelopen jaren hadden we als voetbalvereniging een tekort aan kleedkamers. Nu met het nieuwe MFC is er een grote wens in vervulling
gegaan en is er voor iedereen plek.
Ook het sportcafé werd vrijwel direct goed in gebruik genomen. We zijn dan ook heel blij dat het een sfeervol en gezellig
sportcafé is geworden waar we de identiteit van onze club kunnen voortzetten.
De voetbalvereniging bestond de afgelopen jaren vooral uit veldvoetbal, waar het dames-/meisjesvoetbal de afgelopen jaren
heeft gezorgd voor een enorme boost in de ledenaantallen. Nu we gebruik kunnen maken van een sporthal in ons eigen dorp
zien we ook een duidelijk verhoging van het aantal zaalvoetbal leden. Waar we voor de opening van het MFC één zaalteam
hadden, hebben we er sinds dit seizoen vier, waarvan één dames- en drie herenteams.
Nu de thuiswedstrijden niet meer in Leek hoeven te worden gespeeld is het ook aantrekkelijker voor publiek om te komen
kijken. Het is leuk om te zien dat de tribunes dan vaak ook goed gevuld zijn.
We hebben de afgelopen jaren als vereniging zitting gehad in verschillende werkgroepen en ook nu is dat nog steeds het geval.
Hoofdgebruikers overleg, een financiële commissie en met name de werkgroep vrijwilligerscoördinatie heeft momenteel de
handen vol om alle vrijwilligerstaken bezet te krijgen. We zouden dan ook graag zien dat leden en ouders van jeugdleden zich
aanmelden om bardiensten te draaien in het weekend. Alle hulp is welkom.
We zien de toekomst samen met het MFC en de overige verenigingen zonnig tegemoet.

Ervaring gebruiker
Heb je een vergadering, een bijeenkomst of geef je een training? Zoek je een leuke passende zaal met scherm, TV, koffie, thee
en wat lekkers er bij? Huur 1 van de zalen of bestuurskamers in het MFC.
Afgelopen september was het ook al erg onvoorspelbaar wat betreft het weer. Ik geef trainingen Pony Power voor Kids en
Paardenkracht voor Pubers, sociale vaardigheidstrainingen met behulp van pony’s. Daarnaast geef ik ook trainingen aan
paardencoaches die de Pony Power training zelf ook zouden willen geven aan Kids. Ik verzorg 2x per jaar een tweedaagse op
mijn eigen bedrijf in de buitenlucht. Theorie op het terras en de praktijk in de buitenbak. Maar met alle voorspellingen van
buien wilde ik het risico niet lopen en heb ik de eerste dag 1 van de zalen achter het café gehuurd en de 2e dag een
bestuurskamer.
Alles bij de hand, mooi scherm voor de PowerPoint
op de laptop en voldoende koffie en thee. Aanrader!!
Dank Tim Helmholt voor de goede zorgen.
Mail Tim info@mfcmolenstreek.nl voor een mooi arrangement.
Olga Hartman,
Stal Bolheim,
Dwarshaspel 2 Zevenhuizen

Ervaring gebruiker
Het MFC is ook een uitstekende locatie voor een uitvaart. Het is een grote locatie en heeft voldoende
parkeergelegenheid om de gasten te ontvangen. Ook voor mindervaliden is het MFC goed bereikbaar en door de
vele mogelijkheden in het gebouw voor verschillende aantallen aanwezigen geschikt.
Tegenwoordig worden uitvaarten op vele manieren ingevuld en binnen het MFC kan een complete afscheidsdienst
worden gehouden, een condoleance of bijvoorbeeld een nazit na een begrafenis. Vanaf het MFC is het mogelijk om
naar de begraafplaats aan de Kerkhoflaan te lopen door het dorp.
Er is veel mogelijk om een afscheidsdienst of condoleance vorm te geven. Muziek en beelden kunnen worden
gepresenteerd en ook de mogelijkheden om met elkaar na te praten en elkaar te ontmoeten in informele sfeer
bijvoorbeeld in het sportcafé. En dit kan zowel binnen als buiten. De catering wordt door het MFC en de vrijwilligers,
allemaal uit eigen dorp, bediend. Alles om het afscheid waardig en respectvol te laten verlopen. Het MFC
kan hierin voor u meedenken in de mogelijkheden.
Voorlichtingsavond over uitvaartverzorging door Coby Kuiper en Aline de Graaf op woensdag 13 april 2022
U kunt zich per e-mail of telefonisch opgeven.
Aline de Graaf 06 – 40 25 75 99 info@alinedegraafuitvaartzorg.nl
Coby Kuiper 06 – 19 18 70 86 info@cobykuiper.nl

Gebruikers in beeld

Het MFC bestuur tijdens een
bestuursvergadering

De colorguards van Concordia Slag & Vlag

Badminton van SVA

Zumba van SVA

Korfbal van Kv Sparta

Tennis van SVA

Mede dankzij de volgende fondsen/bedrijven/sponsoren
komt het MFC tot stand!

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door
de MFC Werkgroep Communicatie.
Inleveren copy door de werkgroepen voor de
1e van de maand naar nieuwsbriefMFC@gmail.com
https://www.mfcdemolenstreek.nl/

