
Zelfwerkzaamheid in de MFA 

Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat zelfwerkzaamheid helpt de kosten van de MFA te drukken. Zonder 

vrijwilligers werk zal de stichting MFA gedwongen zijn om professionele krachten in te huren, wat voor een 

grote kostenpost voor de beheersstichting zal zorgen, die direct van invloed zal zijn op kosten van de 

gebruikers van de MFA. 

De gebruikers (verenigingen en stichtingen) van de MFA kunnen zich beschikbaar stellen voor het uitvoeren 

van de diverse werkzaamheden, hiermede gaan ze een verplichting aan met het stichtingsbestuur, hiermee 

verplicht de gebruiker zich dat de vrijwilligers taak ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd. 

De beheerder van de MFA zal de vrijwilligers onderbrengen in een rooster 

Omdat het nieuwe stichtingsbestuur zich nog volledig moet oriënteren is het nog niet duidelijk welke 

werkzaamheden precies moeten worden uitgevoerd, daardoor zal de onderstaande lijst van werkzaamheden 

waarschijnlijk nog niet volledig zijn, deze zal lopende het proces worden aangevuld. 

De taken die voor zelfwerkzaamheid in aanmerking komen zijn: 

1. Bardienst in de kantine op door de weekse dagen 

Ma; di; wo; do en vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur dit gedurende ongeveer 40 weken   

2. Bardienst in het weekend  

Zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur (13 weken)    

Zondag van 09.00 tot 15.00 uur  (18 weken) 

3. Schoonmaken van de kantine 

4. Schoonmaken van de keuken in Terra Victa en het Peelhonk 

5. Schoonmaken van de diverse andere ruimtes in het Peelhonk 

6. Dagelijks onderhoud aan de vloer van de sporthal 

7. Dagelijks schoonmaken van de kleedkamers (indien gebruikt) 

8. Schoonmaken van de toiletgroepen in Terra Victa en het Peelhonk 

9. Schoonmaken van de dansruimte in Terra Victa 

10. Schoonmaken van de biljartruimte en biljarttafels in Terra Victa 

(Schoonmaken van 3 t/m 10 zal ook professioneel moeten gebeuren, waar we hier over praten is 

bijhouden van ruimtes, bar en toiletten dit is ongeveer 1 uur per dag). 

11. Uitvoeren klein onderhoud in het gehele MFA (meubilair repareren; lampen verwisselen etc.) 

12. Assisteren bij evenementen die in het MFA plaats vinden 

13. Ramen wassen 

14. Onderhoud buitenterrein Terra Victa en het Peelhonk 

De vergoeding voor vrijwilligers werk is niet zomaar te berekenen, dit omdat de tijdsduur van de diverse 

werkzaamheden nog niet in beeld is, dit moet door ondervinding duidelijk worden. 

Een voorbeeld dat wel redelijk in beeld is zijn de werkzaamheden voor de bardienst. 

De vergoeding voor de gehele bardienst zoals nu de sportkantine de gehele week open is komt neer op 

ongeveer 1500,00 per jaar. 

De uitbetaling van de vrijwilligers vergoeding vind jaarlijks plaats en gaat altijd naar de desbetreffende 

vereniging en dus niet naar de vrijwilliger zelf. 

Alle vrijwilligers zijn collectief verzekerd voor aansprakelijkheid, onder voorbehoud van stafbare 

handelingen. 



Het bestuur van de MFA gaat vijf werkgroepen formeren die het bestuur en de beheerder gaan helpen met 

de dagelijkse gang van zaken van de MFA. 

Werkgroep 1: onderhoud 

Werkgroep 2: financiën. 

Werkgroep 3: horeca. 

Werkgroep 4: verhuur en communicatie.  

Werkgroep 5: schoonmaak 

Ook hiervoor zoeken we vrijwilligers en doen we een beroep op onze gebruikers om dit binnen hun 

organisatie uit te zetten, zodat we samen er een succes van kunnen maken. 

 

Opgave van de vrijwilligers zien we graag onder vermelding van hun persoonsgegevens voor 1 april a.s. 

tegemoet. Mail deze door naar Gerd Kremers  g.mkremers@kpnmail.nl. 

Wij rekenen op jullie medewerking. 
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