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NIEUWSBRIEF
Woord van het bestuur

De afgelopen maand was het weer iets gemakkelijker om bij elkaar te komen, de gang zit
er weer helemaal in. De bedrijven Rottinghuis, Van Maaren en andere belangrijke
leveranciers werken in nauw overleg met de bouwgroep aan de bestek tekening en
uitwerking daarvan. Eind juni moet het zover zijn en kan de omgevingsvergunning bij de
gemeente worden aangevraagd. De eerste Zevenhuister bedrijven hebben zich al gemeld
voor overleg en eventuele bijdragen aan de bouw van ons MFC. Ook belangstelling? Bel
Richard op 0622782731 of stuur een mail naar mfc7huizen@gmail.com.
Achter de schermen wordt er het nodige besproken en besloten met de diverse
werkgroepen en de deelnemende verenigingen. Dit geldt ook voor overleg met de
projectgroep van de gemeente onder leiding van Harry Waals, de notaris, de hypotheek
verstrekker, andere MFC´s, enzovoort. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan het recht van
opstal en de hypotheek die beide voor de bouw rond moeten zijn om te starten. Hoe
willen we onze website inrichting als het MFC eenmaal gaat draaien: andere MFC’s
hebben goede voorbeelden, maar in ons dorp zijn ook experts. De huuraanvragen
moeten gemakkelijk zijn.

#MFC

Natuurlijk wordt het voor de deelnemende verenigingen heel belangrijk hoe het MFC gaat draaien straks. De werkgroep
Hoofdgebruikers, bestaande uit de voorzitters van de VV Zevenhuizen, Kv Sparta, SVA en Concordia, heeft onder leiding
van Siepie de Jong haar hoofd gebogen over het huishoudelijk reglement en diverse huurmodellen. Allemaal taaie kost
waar we een ei over hebben gelegd. De volgende bijeenkomst gaat deze werkgroep praten over de verdeling van de uren
in de sporthal en de 5 multifunctionele ruimtes. Gezien de harmonie waarin nu deze 4 hoofdgebruikers om tafel zitten zal
ook die klus ongetwijfeld goed opgelost worden.
En dan het sleutelplan: klinkt simpel, maar moet goed over nagedacht worden. Wie heeft toegang tot welke ruimte. Wordt
er echt met sleutels gewerkt of gaan we de elektronische weg bewandelen. Dat laatste heeft de voorkeur maar overal zit
een prijskaartje aan.
Hoe dan ook, de start van de bouw komt steeds dichterbij: bouwrijp maken in augustus/september, de werkelijke bouw is
gepland eerste week oktober! Het wordt een prachtig MFC, die we alleen kunnen realiseren met de hulp van veel
Zevenhuisters: samen sterk! Voor nu: blijf gezond!
Inloopavond
Als het goed blijft lopen met het coronavirus, wordt de inloopavond weer gestart op elke 2e dinsdag van de maand
van half 8 tot 8 uur in het Verenigingsgebouw. U kunt uw vragen ook mailen naar mfc7huizen@gmail.com.

WG fondsenwerving
Donatie van € 5.000 van het NUTfonds (Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen)
De doelstelling van het Nutfonds is het bevorderen van deelname van
alle burgers aan het maatschappelijk leven. Met bijdragen uit het
NUTfonds worden activiteiten en projecten mede mogelijk gemaakt
waarvan bij voorkeur,maar niet uitsluitend, burgers in de werkgebieden
van departementen van de Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen profijt
hebben. Een doelstelling en besteding die aansluit bij ons MFC.
Belangrijk bij het aanvragen van een donatie uit het NUTfonds is dat we een aanbeveling hadden van het lokale departement (=afdeling) van het NUT. In onze gemeente is dit: Departement Vredewold-Leek. Het bestuur van dit departement
heeft voor ons een prachtige aanbevelingsbrief geschreven die mede heeft bijgedragen tot een positief besluit op onze
donatieverzoek.
Het departement Vredewold-Leek organiseert maandelijks interessante lezingen en bijeenkomsten over verschillende
maatschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld een lezing “Vergeten is menselijk” over onze hersenen maar ook een lezing over
wetenschappelijk onderzoek in het Noordpoolgebied en de dramatische gevolgen van de klimaatveranderingen. Meer
informatie over departement Vredewold-Leek vindt u op https://www.nutalgemeen.nl/departement-vredewold-leek. Heeft u
interesse in een lidmaatschap dan kunt u een email sturen aan nutvredewold@gmail.com. Wellicht organiseert het
Departement Vredewold-Leek in de toekomst een bijeenkomst met een interessant thema in ons toekomstig MFC!

WG acties
MFC-Dorpsveiling uitgesteld
MFC-Verloting vervroegd
In de nieuwsbrief van februari hebben wij u geïnformeerd dat de dorpsveiling gepland staat op 9 oktober 2020. Misschien
heeft u deze datum al in uw agenda genoteerd. Echter in verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus hebben
wij besloten de veiling uit te stellen naar het voorjaar van 2021. Op dit moment mogen er in verband met de
Coronamaatregelen nog maar 30 mensen bijeen komen en volgende maand 100. Rekening gehouden met de 1,5 meter
afstand kunnen er maximaal 40 personen in het Verenigingsgebouw. We willen niet het risico lopen dat er maar een
beperkt aantal mensen de veiling kunnen bezoeken. We hopen dat in het voorjaar van 2021 deze beperkingen niet meer
van toepassing zijn, zodat iedereen die wil komen ook kan komen. We houden u op de hoogte!
De werkgroep acties is ook bezig met de voorbereidingen van een grote MFC-Verloting. Deze MFC-Verloting wordt groots
opgezet, waarbij exclusieve prijzen, gewonnen kunnen worden.
De start van de MFC-Verloting stond gepland voor het voorjaar 2021. Voor de verloting is het niet noodzakelijk dat er
mensen bijeen komen. We hebben daarom besloten om de MFC-Verloting dit najaar al te starten. We gaan natuurlijk
eerst van de zomer genieten, maar de tijd gaat snel. Daarom alvast voor uw inspiratie: een MFC-lot kan een mooi
Sinterklaas- of Kerstcadeau zijn! Voor werkgevers die misschien al bezig zijn met de kerstpakketten 2020: een MFC-lot is
ook een mooi cadeau voor in het kerstpakket!
Wij verwachten u in de volgende nieuwsbrieven verder te informeren over de MFC-Verloting.

Gulle gift
7huister bedrijven maken zich sterk voor het belang van een MFC gebouw
Van alle kanten wordt er in ons dorp meegedacht en geholpen om het MFC gebouw te realiseren. Ook de 7huuster
bedrijven doen mee. Zo heeft HR techniek Grootkeukenservice al een gulle gift gedoneerd ten behoeve van het te
realiseren MFC gebouw van maar liefst € 3025,00 incl. BTW, te besteden uit de catalogus van HR Techniek
Grootkeukenservice. Hierbij valt te denken aan inrichting en/of machines voor in de keuken.
Wij als bestuur zijn dan ook ontzettend blij met deze donatie en het is mooi om te zien dat nu ook de ondernemers gaan
meedenken om een MFC gebouw te realiseren. Dit in welke vorm dan ook.
We danken de directie en medewerkers van HR Techniek Grootkeukenservice voor dit gulle gebaar. Waar een klein dorp
groot in kan zijn. Niet voor niets is en blijft Zevenhuizen het leukste dorp van Groningen!

Hoofdgebruiker in de spotlight
V.V Zevenhuizen.
Voetbalvereniging Zevenhuizen telt inmiddels zo´n 350 leden, met 8 jeugdteams en 9
senioren teams zijn we nog volop in bloei. Sinds een aantal jaren is ook het meisjes/
damesvoetbal binnen onze vereniging flink gegroeid.
Komend seizoen gaat ons eerste zondagelftal na een aantal jaren weer starten in de 4e klasse,
iets waar de vereniging lang naar uit heeft gekeken. Je ziet af en toe dat (talentvolle) jeugdspelers
vertrekken naar een club van hoger niveau. Doordat het eerste elftal nu 4e klasse gaat spelen hopen we de jeugd te
behouden. Daarnaast zie je in veel omliggende dorpen dat het zondagvoetbal verdwijnt, terwijl dit bij ons erg populair is.
V.V Zevenhuizen is 7 dagen per week actief, van maandag tot donderdag wordt er getraind en in het weekend worden er
wedstrijden gespeeld.
Volgend jaar bestaan wij 75 jaar, naast dit bijzondere jubileum zal het sowieso een bijzonder jaar worden. Wij gaan
namelijk het laatste seizoen in de huidige kantine en kleedkamers tegemoet. Een clubgebouw waar toch vele leden zijn
opgegroeid. Maar daarvoor in de plaats komt een nieuw MFC waar zowel het dorp als onze voetbalvereniging veel plezier
van zal gaan hebben!
Het MFC biedt ons straks mogelijkheden om door te groeien. Zo zijn er straks meer kleedkamers en beschikken we over
een sportzaal waar zaalvoetbal gespeeld kan worden. Ons huidige zaalteam speelt de competitie wedstrijden in Leek,
maar vanaf 2021-2022 dus in ons eigen dorp Zevenhuizen. Door zaalvoetbal naar Zevenhuizen te halen hopen wij op een
groei van het aantal leden.

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

Puzzel

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

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

