
Jaarverslag 2020 

Algemeen 

Het jaar 2020 stond vanaf maart in het teken van Covid-19 en de gevolgen daarvan. Het 

Multifunctioneel Centrum (vanaf hier MFC). Het MFC is gedurende een aantal maanden 

geheel gesloten en in de zomermaanden onder strenge voorwaarden geopend om in het 

najaar weer haar deuren te moeten sluiten.  

 

Er zijn in het bestuursjaar 2020 geen wisselingen geweest; het bestuur is maandelijks 

bijeengeweest en heeft haar vergaderingen kunnen doorzetten in de Molehiemseal.  

 

De website is opgeleverd: www.mfcjirnsum.nl  

 

Zaalverhuur 

 

Als gevolg van de Covid-19 pandemie moesten er aanpassingen gedaan worden in de totale 

groepsgrootte in onze verhuurbare ruimtes. Gedurende de lockdown was ons gebouw 

gesloten dus heeft er ook geen verhuur plaats gevonden. Tijdens de eerste versoepelingen 

mocht er nog geen koffie en thee geschonken worden. Veel vergaderingen van commissies 

en bijeenkomsten van organisatie zijn niet door gegaan. Het zingen werd ook verboden in 

binnenruimtes. Ook Kidsfirst (peuterspeelzaal) moest tijdens de 1e lockdown dicht, zij hebben 

echter wel altijd de huur doorbetaald.  

 

Dit heeft geresulteerd in een negatief resultaat, echter niet zo nadelig als in 2019. Dit komt 

omdat de renteverplichtingen van Stichting Molehiem kwijtgescholden is gedurende 4 

maanden.  

 

De drie zalen in de losse verhuur zijn als volgt verhuurd in 2020: 

De Grutte Seal 17 dagdelen bezet, eenmaal door Rijkswaterstaat, jaarvergaderingen van 

diverse verenigingen en enkele incidentele verhuurders. 

De Molehiemseal is 28 dagdelen betaald bezet geweest voor 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. 

De Lytse Seal is totaal 40 keer verhuurd aan onder meer gitaardocent P. Wigchert die les 

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

er in de Lytse Seal boekenkasten geplaatst, waar elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur 

de deuren openen (zodra dat weer mocht) om boeken te brengen/halen en te lezen.  

 

Activiteiten 

Als gevolg van de lockdown hebben er geen activiteiten met grote groepen plaats gevonden, 

wel is de soos enkele keren bijeengekomen en zijn de 1-op-1 lessen gitaarlessen wel 

doorgegaan. 

 

Bestuur en vrijwilligers 

Begin 2020 begon de Stichting met 4 bestuursleden, 5 vrijwilligers voor de SOOS en 17 

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

http://www.mfcjirnsum.nl/


 

Het bestuur bestond per 31-12-2020 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  

 

 


