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Allereerst heel verdrietig nieuws vanuit de Oudestreek: Luuk Louwes overleed onverwacht
tijdens zijn werk. Eind december maakten we met hem als voorzitter van de ijsverenging en
andere leden van de werkgroep ijsbaan nog een rondje ijsbaan om de veranderingen door te
spreken. Ook zijn vrouw Gerda is vrijwilliger van zowel het Verenigingsgebouw als het MFC.
Familie en vrienden alle sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd! Samen met Gerda moeten
we verder …
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Samen werken we verder aan de bouw. Wel mooie tekeningen, maar het plan is nog net te
duur. Een flinke uitdaging, we zullen hoe dan ook het gat moeten dichten. Het bouwteam,
bestuur en bouwcoördinator werken er gestaag aan. Daarom wachten we ook nog even met
het publiceren van een bouwtekening. De gehele planning loopt hierdoor overigens geen
gevaar.

Samen werkt ook de werkgroep fondswerving verder. Alle fondsaanvragen die over de bouw zelf gaan moeten aangevraagd
en beoordeeld zijn voordat de bouw echt van start gaat. Dat kost best veel moeite, maar we gaan richting 90% van ons doel.
Mooi om te zien dat ook onze dorpswethouder ons de nodige suggesties aan de hand doet … waar een bezoekje aan de
gemeenteraad weer goed voor is!

#MFC

Samen werken ook de huidige horeca vrijwilligers van de VV Zevenhuizen, de KV Sparta en het Verenigingsgebouw aan
gezamenlijke inkoop verder. Wellicht sluit in een later stadium de ´horeca 7huizen’ aan?
Samen met andere MFC’s kom je verder. Waren we met een groep van 18 mensen in november nog bij de MFC’s in
Lippenhuizen en Oldeberkoop, begin februari was een delegatie van het bestuur in Een. Ook daar hebben we weer leuke
suggesties mee gekregen.
Samen kom je verder geldt ook voor de sportverenigingen. Korfbal en tennis op 1 kunstgras accommodatie is het doel, dus
ook tennis vlak bij het MFC. Daar zal nieuwe verlichting nodig zijn. Ook de VV Zevenhuizen werkt aan nieuwe verlichting en
ook voor de te renoveren ijsbaan zal nieuwe verlichting nodig zijn. Werken aan gezamenlijke inkoop, subsidieaanvragen en
aansluiten op het nieuw te bouwen MFC! Samen sterk dus!
Samen kom je verder geldt ook voor de ondernemers in het dorp. Samen met aannemer Rottinghuis zullen we proberen ook
samen te werken met bouwbedrijven uit het dorp. Het door ons omarmde ‘model MFA Oldeberkoop’ betekent dat de
Stichting MFC7huizen opdrachtgever wordt van de bouw. Ook samenwerken met de plaatselijke
horeca, zoals in Oldeberkoop gebeurt, staat ons voor ogen. We kunnen echter niet alles tegelijk:
eerst de bouwfase bereiken door een goede tekening en sluitende financiële begroting.
Wat wordt het mooi in Zevenhuizen als dit allemaal gerealiseerd is!

WG Communicatie
Na een aantal eerdere Nieuwsbrieven gaat we nu een nieuwe fase in. Deze 4e editie is nu zodanig verder geprofessionaliseerd
dat we niet alleen onze vrijwilligers, toekomstige gebruikers en buurtverenigingen deze Nieuwsbrief sturen. We gaan nu echt
‘naar buiten’, iedereen kan zich aanmelden (en indien gewenst weer afmelden) via nieuwsbriefMFC@gmail.com. Iedere
maand rond de 10e kan deze nieuwsbrief weer vallen in uw eigen mailbox.

WG Fondsenwerving
Oranjefonds kent MFC7huizen € 30.000 toe!
Het Oranjefonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Het
Oranjefonds is er voor iedereen die wil bijdragen aan een sociaal verbonden
Koninkrijk. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar
van het fonds. Het Oranjefonds kent u wellicht van de actie NLdoet of van de
actie Appeltjes van Oranje. Wij hadden een aanvraag gedaan voor donatie
ter ondersteuning van het bouwen van een MFC in Zevenhuizen. Een te realiseren MFC in ons dorp bevordert de sociale
cultuur en past daarom goed in de doelstelling van het Oranjefonds. De toegezegde € 30.000 komt goed terecht!

WG acties – Veiling
De werkgroep acties, afdeling Veiling, heeft maandag 2 februari vergadert en
de datum voor de dorpsveiling vastgesteld op 9 oktober 2020 (gemakkelijk te
onthouden : 9-10-20). Een mooie datum voor een mooie veiling. Wilt u deze
avond alvast in uw agenda reserveren? Nadere informatie volgt!

WG in de spotlight
Deze keer mag ik mij voorstellen als voorzitter van de werkgroep Fondsen. Mijn naam is Lia ten Have en ik woon samen met
Lodewijk, Sarah, Joël en Joshua aan de Evertswijk. Ik heb me destijds aangemeld voor de werkgroep Fondsen om een bijdrage
te leveren aan de realisatie van het MFC. In 2003 toen ik nog in het bestuur van DES zat, hebben we ook al pogingen gedaan
tot de bouw van een sportzaal. Hoe leuk is het dus, om nu weer mee te mogen werken aan een sportzaal en nog beter: een
MFC!
Bij mijn vorige werkgever, de Rabobank, mocht ik regelmatig een donatie
uitreiken aan een goed doel. Als voorzitter van de Lijkele Postma Stichting zit
ik ook aan de kant van het doneren.
In de werkgroep Fondsen zit ik aan de andere kant: een donatie ontvangen
voor het goede doel: ons MFC. Dat is een hele uitdaging. Gelukkig doe ik dit
niet alleen. Bij aanvang van de werkgroep was er naast Harmannus Harkema
en Jan Nieboer, de hulp van Jaap Klip, Hans Slijkerman en Arthur van Zwol.
Inmiddels bestaat de werkgroep uit Harmannus, Jan, Iekje Hut en mijzelf.
Met z’n vieren proberen we zoveel mogelijk fondsen en stichtingen te
benaderen om een donatie te geven voor het realiseren van ons MFC.
We hebben een lijst samengesteld van ruim 100 fondsen. We hebben de
fondsen onder elkaar verdeeld. Een ieder pluist een fonds uit om te
beoordelen of de doelstelling van het fonds aansluit bij ons te realiseren
MFC. De volgende stap is dan het fonds te benaderen. Soms eerst even
bellen om het pad wat warm te maken. Soms is er geen mogelijkheid tot
vooroverleg. We dienen dan de aanvraag zo in en hopen dat er een positief
besluit volgt. In de nieuwsbrief informeren we u maandelijks over de
positieve besluiten. Naast de werkgroep Fondsen ben ik ook actief in de
werkgroep Acties en de werkgroep Communicatie. Het vraagt veel vrije tijd
maar ik vind het fijn op deze manier mijn steentje bij te dragen aan het MFC.

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

Puzzel

De overhandiging van de cadeaubon
aan Gerda Fluks
de winnaar van november.

Uitslag puzzel vorige editie
De oplossing van de woordzoeker in de
nieuwsbrief van januari:
t e a m b u i l d i n g
Goede inzendingen kunnen
ingeleverd worden tot
1 maart 2020 via
nieuwsbriefMFC@gmail.com

Onder de goede inzendingen is de
Poiesz-cadeaubon van € 10,-- verloot.
Deze is gewonnen door Jaap Klip.

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
www.mfc7huizen.nl

