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NIEUWSBRIEF
Woord van WG Communicatie

Allereerst de beste wensen voor jou en je familie voor 2020!
Het MFC ligt op schema. We verwachten dat dit jaar de eerste steen gelegd kan worden
voor ons MFC. De planning is nu dat dat in oktober zal zijn. De schetsen van de bouw
worden steeds concreter.
December was een drukke vergadermaand voor de MFC vrijwilligers. De werkgroepen
sport en dorpshuis, waarin alle toekomstige hoofdgebruikers zijn vertegenwoordigd,
bogen zich over meerdere schetsen. Ook de suggesties vanuit de infoavond op 28
november waar veel inwoners zich lieten horen, zijn daarin zoveel mogelijk verwerkt.
Tevens werd met een mogelijke horecaleverancier gesproken, een eerste contract ligt
op tafel.
De werkgroep communicatie heeft het communicatieplan voor 2020 voorbereid en
succesvol voorgelegd aan het bestuur.
Ook de werkgroep fondswerving verzorgde weer fondsaanvragen, waarvan een aantal
positief werden beantwoord, zie verder in deze nieuwsbrief.

De werkgroep acties wordt in tweeën gesplitst: de eerste groep bereidt een grote verloting voor, de andere groep een
grote veiling. Beide met als doel om de benodigde gelden bijeen te brengen om de begroting sluitend te krijgen. Andere
werkgroepen (financiën en hoofdgebruikers) gaan binnenkort van start. Een aantal mensen gaat zich voorbereiden op
een uitgebreidere website: de verhuur van de multifunctionele ruimten en de sporthal moeten in de toekomst ook
digitaal geregeld kunnen worden!

Zin om ook actief te worden in huidige of toekomstige werkgroepen?
Meld je aan via mfc7huizen@gmail.com

#MFC

De werkgroep ijsbaan en het MFC bestuur hebben elkaar uitgebreid gesproken op zaterdag 22 december j.l..
Op de ijsbaan wordt het MFC gebouwd, dus de ijsbaan wordt korter. Wel zal de ijsbaan ter compensatie breder worden,
door hem dichterbij de korfbalvelden te leggen. Multifunctioneel staat hier ook centraal, Zevenhuizen moet met de ijsbaan
meer kunnen dan alleen schaatsen. En het oog wil ook wat: vanuit het dorpscafé gaan we uitkijken op de ijsbaan, dus …
We moeten nog wel het tweede vleesmuisonderzoek afwachten. En natuurlijk de plannen van deze werkgroep.
Wat gaat Zevenhuizen mooi worden als we allemaal onze dromen en plannen kunnen realiseren. Allemaal alle
succes toegewenst in 2020 met de verdere invulling en voorbereidingen!

WG fondsenwerving
Twee medewerkers, Wiesje Gort en Gerda de Boer, van Rabobank Noordenveld West Groningen overhandigen een
Cheque ter waarde van 2250 euro aan het Bestuur van MFC te Zevenhuizen. Geld is afkomstig uit het Leefbaarheidfonds
van de Rabobank. Medewerkers mogen 750 euro besteden aan een maatschappelijk doel. Op de foto ontbreekt Lisa Dijk.
Het MFC7huizen gaat het geld besteden aan het scorebord in de sporthal.

Bijdrage van € 3.000 door Wold en Waard Leefbaarheidsfonds voor MFC!
De aanvraag om een bijdrage voor het realiseren van een MFC in Zevenhuizen is met het
Huurdersplatform van Wold en Waard besproken. Bij een toekenning vanuit het
leefbaarheidsfonds kijken ze naar een aantal aspecten: is het een duurzame fysieke
voorziening, wonen er huurders van Wold &Waard in de directe omgeving, kunnen zij de
voorziening gebruiken en levert het initiatief een bijdrage aan de onderlinge verhouding
tussen bewoners.
Het huurdersplatform heeft de volgende overweging gemaakt: “Een MFC in Zevenhuizen betreft een fysieke voorziening
die bijdraagt aan ontmoeting. De voorziening is niet specifiek op huurders gericht, maar zorgt wel voor levendigheid en
activiteit in het dorp. Dit komt ook aan huurders ten goede”. Wij zijn heel blij met de toegezegde bijdrage van € 3.000.

WG in de spotlight
Dag Zeuv’mhuusters.
Graag stel ik mij even voor als voorzitter van de werkgroep Dorpshuis. Mijn naam is Jan Bruins.
Ik woon sinds 1996 in Zevenhuizen en dat bevalt nog steeds erg goed. Ik denk dat ik mij zo
langzamerhand wel een echte Zeuv’mhuuster mag noemen. Toen ik dan ook benaderd werd
door het MFC bestuur, om als voorzitter van de werkgroep Dorpshuis mee te werken aan de
realisatie van een MFC in ons dorp, heb ik daar volmondig ja op gezegd. Binnen de werkgroep
zijn vertegenwoordigers van de verschillende toekomstige gebruikers van ons MFC aanwezig.
Denk daarbij aan KV Sparta, VV Zevenhuizen, Concordia, SVA en de Heidebloem. Vanuit de
verenigingen en vanuit de geluiden uit het dorp, zorgen wij gezamenlijk voor brede input
richting het MFC bestuur. Wij richten ons vooral op het dorpshuis-, kantine-, bar- en
toneelgedeelte van het MFC. We proberen zo goed en volledig mogelijk de architect en
bouwkundigen van bruikbare informatie te voorzien. Het ultieme uitgangspunt hierbij is om
met alle wensen van iedereen rekening te houden. Dit is niet altijd eenvoudig, maar tot nu toe lukt het vrij behoorlijk.
De eerste fase om te komen tot een voorlopig ontwerp is afgerond. Dit ziet er veelbelovend uit. We zullen ongetwijfeld
nog vele hobbels en hobbeltjes tegenkomen, maar die gaan we allemaal weer bespreken en ook oplossen. Op naar de
volgende fase. Mocht er nog iemand zijn die tips voor ons heeft; ze zijn altijd welkom en kunnen gemaild worden naar
de redactie van deze nieuwsbrief.

Schetsontwerp

Puzzel

Uitslag puzzel vorige editie
De oplossing van de woordzoeker in de
nieuwsbrief van december:

Goede inzendingen kunnen ingeleverd worden tot
1 februari 2020 via nieuwsbriefMFC@gmail.com

Onder de goede inzendingen is de Poieszcadeaubon van € 10,-- verloot. Deze is
gewonnen door mevr. Hagedoorn-Bouwman.

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

