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MFC naar voorbereidende fase !
Ons aller MFC gaat door! In het raadsoverleg van 30 oktober in Zuidhorn waren alle politieke
partijen voor de steun aan ons MFC. Dit moet nogmaals bekrachtigd worden in de officiële
begrotingsvergadering van woensdag 13 november maar kan niet meer stuk. Alle partijen en
het college bij monde van wethouder Hielke Westra waren vol lof over de plannen en de
aanpak van de Stichting MFC7huizen.
‘Een gedenkwaardige avond’ zo sprak ook CDA raadslid Jan Willem Slotema: ‘daarmee wordt
de leefbaarheid van de komende tientallen jaren veilig gesteld’. Ook VVD-er Jeroen Betten is
enthousiast over de plannen in zijn eigen dorp; hij vroeg nog eens naar de gemeentegarantie
die de gemeente gaat afgeven voor het aangaan van een lening. Met deze garantie kan de
stichting aanzienlijk goedkoper geld lenen. Voorzitter Richard Kobes bedankte de raad en het
college. Er kwam zelfs applaus! Uniek in dit huis!
Onderdeel van de deal is ook dat Zevenhuizen zelf de nodige gelden bijeen brengt om er een
fraai MFC van te maken. De werkgroep Acties Dorp wordt daartoe in 2-en gesplitst om zich
voor te bereiden. Als u nog mee wilt/kunt helpen: meld je aan bij de werkgroep ! Dat kan op de
inloopspreekuren iedere 2e dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur in het Verenigingsgebouw
of telefonisch bij een der leden. Het moet een gebouw worden van ons allemaal.
De hoofdgebruikers hebben een info avond gehad over de eerste schetsen, de werkgroepen
Dorpshuis en Sport buigen zich nu over de details. Eindelijk een nieuw dorpshuis met echte
sporthal ! Met de omwonenden is voor de vierde keer een informatieavond gehouden om hen
nader te informeren over de plannen en te vragen naar hun ideeën. Het gaat gebeuren !!
Iedereen kan natuurlijk de website www.mfc7huizen raadplegen of de facebookpagina
bezoeken https://www.facebook.com/people/Mfc-Zevenhuizen/100019038392057
Contact opnemen kan via het mfc7huizen@gmail.com
Het bestuur van de Stichting MFC vindt het belangrijk om met u in gesprek te blijven.
MFC Zevenhuizen gaat een nieuwe fase in en we hebben op verschillende fronten uw hulp
nodig!

______________________________
Werkgroep stelt zich voor …
Iedere nieuwsbrief stelt een van de vele werkgroepen zich
voor.

Deze keer de Werkgroep Communicatie, de groep die deze
nieuwsbrief uitbrengt.
De WG komt eens per 4-6 weken bijeen. Voorzitter is Olga
Hartman, nog niet zolang geleden wethouder in de
gemeente van oud-Zevenhuister Albert Rodenboog,
Loppersum. Ze woont nu ruim 3 jaar in ons mooie dorp, in
het buitengebied aan de Dwarshaspel en is een echte allrounder en communicator. Lia ten
Have is lid en notulist van de WG en is zeer creatief en praktisch ingesteld. Zij zit bovendien in 2
andere werkgroepen dus kan verbindingen leggen tussen deze werkgroepen! Helaas moest
Sonja Rieskes tijdelijk haar werkzaamheden staken vanwege vele andere taken voor o.a. het
Verenigingsgebouw en Heidebloem. We missen deze creatieveling en zoeken naar een nieuw
lid! De WG communicatie is verder aangevuld met de bestuursleden Richard Kobes en
Harmannus Harkema. De WG rondt binnenkort een communicatieplan af die tevens in het
bestuur zal worden besproken. Kortom, een leuke en creatieve werkgroep waar nog plaats is
voor 1 vrijwilliger !!
Hieronder even alle werkgroepen op een rijtje – organigram:

____________________________
Werkgroep Fondsenwerving
De werkgroep MFC fondsen houdt zich bezig met het benaderen van fondsen, stichtingen en
overige partijen die mogelijk een bijdrage en/of donatie willen leveren aan de bouw van ons
MFC. Het eerste succes van de werkgroep MFC-fondsen was de toezegging van de provincie
Groningen met een bijdrage van € 350.000. Inmiddels kunnen we ook ons tweede succes met
jullie delen: een bijdrage van de Stichting J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds. Onder
het motto “Wie goed doet, goed ontmoet” verleent de Stichting bijdragen aan initiatieven met
maatschappelijk bereik. We hebben van de Stichting op onze aanvraag de toezegging gekregen
dat ze € 40.000 willen bijdragen. De voorwaarde is dat we dit bedrag gebruiken voor het
onderdeel dorpshuis. Dat gaat natuurlijk zeker lukken. Een prachtige bijdrage waar we heel blij
mee zijn!

____________________________
Werkgroep Acties
De werkgroep MFC-Acties heeft haar laatste vergadering gehouden op 26 oktober. De
werkgroep MFC-acties heeft zich het afgelopen jaren bezig gehouden met ideeën omtrent het
inzamelen van geld voor de bouw van het MFC. In de laatste vergadering hebben de leden
besloten om zich te concentreren op twee grote acties. Het idee is een dorpsveiling en een
verloting te organiseren. De ideeën moeten nog verder worden uitgewerkt. Ten behoeve van
efficiënt vergaderen heeft de werkgroep besloten zich op te splitsen in twee werkgroepen: een
werkgroep dorpsveiling en een werkgroep verloting. Zo kunnen we voortvarend te werk gaan.
Op de volgende vergadering van 27 november a.s. zullen beide werkgroepen nog gezamenlijk
vergaderen en vervolgens gaan ze als individuele werkgroep verder. Heb je interesse om deze
leuke ideeën verder vorm te geven of heb je tips die we kunnen gebruiken dan ben je van harte
welkom op 27 november om 20:00 in het Verenigingsgebouw. Voel je welkom!

______________________________
MFC woordzoeker

U kunt uw gevonden oplossing mailen aan nieuwsbriefMFC@gmail.com . Vergeet niet uw
naam in de mail te vermelden. Inzenden tot uiterlijk 10 december !!
Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon van de Poiesz verloot ter waarde
van € 10,--.
Met dank aan de Poiesz voor de sponsoring van deze cadeaubon.

______________________________
Colofon
Deze Nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door de MFC Werkgroep Communicatie.
Inleveren copy door de werkgroepen voor de 1ste van de maand naar de voorzitter:
ohartman62@gmail.com. Verschijnt rond de 10e van iedere maand. Kijk ook op
www.mfc7huizen.nl

