
Jaarverslag 2019 

Algemeen 

In september 2019 heeft mevrouw H. Joustra aangegeven te stoppen met haar 

werkzaamheden voor het MFC per 1 december. Zoals vorig jaar reeds aangegeven stopt de 

heer B. Kramer per 1 januari 2020 na vele jaren. De heer K. Terra is bereid om de 

portefeuille onderhoud over te nemen. De heer Moltmaker heeft de planning van de verhuur 

overgenomen genomen per 1 december 2019. Mevrouw Joustra organiseerde ook 

activiteiten, zoals Bingo, voor deze functie is nog geen invulling gevonden. 

 

In het verslagjaar zijn kleine verbeteringen doorgevoerd. Bij de entree is een ruime inloopmat 

aangeschaft en is er zonwering aan de binnenzijde van de ramen van de Lytse Seal 

gemonteerd. Verder is de vitrage in de erker van de Molehiemseal vervangen en zijn de 

accessoires op de tafels gemoderniseerd. 

 

Het houtwerk aan de voorzijde van het pand waar de peuteropvang is gevestigd heeft een 

schilderbeurt gehad. 

 

In november 2019 heeft de Anteagroup uit Heerenveen een Energie Prestatie Advies op 

kosten van gemeente Leeuwarden uitgevoerd. Uit dit advies ontvangt het MFC een 

energielabel B. 

 

Ook zijn wij in het jaar 2019 begonnen aan de bouw van een eigen website 

www.mfcjirnsum.nl  

 

Pandbrieven 

Het jaar 2019 was het laatste jaar dat de uitloting plaats vond van de pandbrieven.  

In totaal zijn er 750 pandbrieven van € 50 uitgegeven daarvan zijn er: 

• 380 niet verkocht; 

• 94 uitbetaald; 

• 11 geschonken; 

• 265 niet ingeleverd. 

 

Zaalverhuur 

Financieel heeft Stichting MFC een minder goed jaar gedraaid dan in 2018. De drie zalen 

worden nog goed verhuurd, echter de consumpties blijven achter. Gasten blijven niet meer 

nazitten voor een drankje.  Het vinden van nieuwe huurders en activiteiten blijft een 

uitdaging.  

 

De drie zalen in de losse verhuur zijn als volgt verhuurd in 2019: 

De Grutte Seal 41 dagdelen bezet, waaronder op maandagavond door het zangkoor 

MeiMeKoar, jaarvergaderingen van diverse verenigingen en enkele incidentele verhuurders. 

De Molehiemseal is 105 dagdelen betaald bezet geweest voor de griepprik, Praktijk voor 

moeder en Kind, Vrouwen van Nu, vergaderingen van Plaatselijk Belang Jirnsum en haar 

commissies, D’66 en Collectief Ganzenbeheer. 

Ook is elke woensdagmorgen de ouderensoos de gebruiker van de Molehiemseal. 

http://www.mfcjirnsum.nl/


De Lytse Seal is totaal 59 keer verhuurd aan onder meer gitaardocent P. Wigchert die les 

geeft aan volwassen en kinderen uit de omgeving en enkele kleine vergaderingen.  

Tenslotte zijn de zalen ter beschikking gesteld voor het organiseren van eigen activiteiten. 

 

De betaalde verhuur is op peil gebleven.  

 

Activiteiten 

In 2019 is de bingo een blijvertje geworden. Er zijn in het verslagjaar 2019 een aantal nieuwe 

activiteiten opgezet waaronder Zumba en een paaslunch voor ouderen. Helaas waren beide 

initiatieven geen succes.  

Er is meegedaan met de collecte van het Oranjefonds, opbrengst was € 173,86 deze 

opbrengst is gereserveerd voor het georganiseerde poppentheater wat in februari 2019 

plaats vond.  

 

Bestuur en vrijwilligers 

Begin 2019 begon de stichting met 5 bestuursleden, 5 vrijwilligers voor de SOOS en 12 

vrijwilligers voor gastvrouw/heer, (groen) onderhoud en schoonmaak.  

 

Het bestuur bestond per 31-12-2019 uit: 

• Johan Visser (voorzitter) 

• Helma Kalsbeek-Peterse (secretaris) 

• Signhild Moerland (penningmeester) 

• Bert Moltmaker (algemeen toegevoegd lid / planner) 

 

Klaas Terra doet het onderhoud, maar is geen bestuurslid. 

 

Het blijft lastig om vrijwilligers te vinden.   

 

Het Bestuur MFC it Kattehûs  

 

 


