
2018 
 

Jaaroverzicht MFA De Schans 
 

Algemeen, 

Begin vorig jaar werd in het eerste jaaroverzicht geschreven over de opening in september 2016 en 

het startjaar 2017. 

Het afgelopen jaar, 2018, heeft het Gemeenschapshuis zich gemanifesteerd als een plek waar een 

goede wisselwerking is ontstaan tussen de verschillende gebruikers. 

Dit is van meet af aan één van de belangrijkste doelstellingen geweest. Tevens is de doelstelling dat 

de exploitatie van het MFA op langere termijn gehandhaafd kan blijven, ook bij een, in de toekomst, 

afnemende financiële ondersteuning van de gemeente. Deze exploitatie dient dan wel plaats te 

vinden met behoud van kwaliteit. 
 
De huurtarieven voor onze gebruikers proberen we zo laag als mogelijk te houden. 

De huurtarieven van het “oude” Gemeenschapshuis zijn jarenlang niet aangepast. De Gebruikers 

hebben in het “nieuwe” MFA een accommodatie gekregen dat niet alleen in comfort maar ook in 

functionaliteit zich onderscheidt van de oude situatie. Een huurverhoging direct na ingebruikname 

leek ons dan ook gerechtvaardigd. 
 
In 2017 en 2018 werd een verder tariefverhoging achterwege gelaten. 

Ook betaald de vaste gebruiker een huur die gebaseerd is op slechts 40 gebruiksweken en krijgt een 

korting op de geldende huurtarieven van 10%. Hierdoor proberen we een langdurige relatie op te 

bouwen met de vast gebruiker en hiermee het Gemeenschapshuis toegankelijk te houden. 

In vergelijking met andere Gemeenschapshuizen is deze tariefstelling uiterst concurrerend. 

Wanneer de Gebruiker bij een evenement de bar zelf exploiteert kan er 30% van de omzet verdiend 

worden. Hiervoor dient dan zelf personeel ingezet te worden. Voor de volleybalvereniging AV Flash is 

dit al een succesformule gebleken. We hopen dat meer gebruikers deze mogelijkheid gaan benutten. 

 

Wat was er gaande in 2018, 

Naast de vaste activiteiten van de Gebruikers wordt er steeds vaker gekozen voor de MFA als locatie 

voor evenementen en activiteiten, ook door verenigingen en bestuurders uit omliggende gemeenten. 

Waarom? 

Omdat ten eerste het pand multifunctioneel is voor een kleine meeting, maar ook voor grote 

evenementen zoals de Top 2000. 

Daarbij heeft de Foyer een moderne en huiskamerachtige uitstraling, wat weer uitnodigt voor een 

gezellig samen zitten, bv. na een vergadering, een wedstrijd, uitvaart, of evenement. 

De beheersters, die meedenken en zorg dragen voor een goed verloop van de afspraken, worden 

zeer gewaardeerd. 

 

Welke activiteiten hebben het afgelopen jaar de revue gepasseerd,  

Het drukbezochte en ouderwets gezellige KBO Nieuwjaarsreceptie, 12-13 januari de Carnavals 

zittingen, 250 mannen van De Alde Gild bezochten de vergadering van de St. Bastianus, 10 maart het 

druk bezochte cabaret “Mag Mens” van Miel Verstappen, 16 maart had de Tennis Club Arcen haar 

jaarvergadering, de jaarlijkse Vlooienmarkt was op 18 maart, Raadt je Clip tijdens de SVA PopQuis, 14 

april had Arch Luit een druk bezocht concert, 27 april Koningsdag van SVA deze draait op eigen 

vrijwilligers, zoals elk jaar was er de schoolverlaters musical, het Waterschap koos voor onze locatie 

om de Dijkwachten een opfriscursus te geven met koffie en vlaai omdat de locatie zo mooi is, 28 



oktober gaf Avolon het 4-koren concert,  via de Gemeente Venlo kregen mensen met een beperking 

samen met hun familie een presentatie over de 4-daagse Nijmegen, op 17 november koos de 

Harmonie van Sittard en Horst ervoor om tijdens de verbouwing van de Mearthal in Horst uit te 

wijken naar ons MFA voor hun uitwisselingsprogramma, 24 november Cecilia feest Arch Luit, 8-9 

december dé TOP 2000 (ja wie was er niet bij), diverse Kerstvieringen die in december steeds drukker 

bezocht worden, Heemkunde gaf een presentatie op 2 december, Sint viering van de School, DEV 

zaaltoernooi, daarnaast zijn er uitvaarten in de grote zaal en heeft de Open Inloop nieuwe 

activiteiten die de moeite waard zijn voor elke leeftijd en doelgroep zoals op maandag en donderdag 

de kaartmiddag – een handwerkmiddag -en de sportieve wandelclub op donderdagochtend. 

De jeu de boules vereniging treft men steeds vaker aan op de banen die overigens voor iedereen 

toegankelijk zijn. 

 

Bestuurlijke zaken, 

Het bestuur heeft officieel 7x vergaderd, daarnaast word er geregeld samen gezeten voor lopende 

zaken. 

In 2018 hebben we veel gerealiseerd. De aanvraag voor het subsidiebedrag via het Oranjefonds is 

goedgekeurd, voor dit bedrag is een piano aangeschaft als ook een scorebord voor de Jeu de Boules 

en de audiovisuele middelen worden vervangen door apparatuur met een professionele kwaliteit. 

Deze aanschaf vindt plaats in samenspraak met de diverse gebruikers. 

De klimaatregeling is verbeterd waardoor de temperatuur als aangenaam wordt ervaren. 

In oktober is erbuiten bij de fietsenstalling en parkeerplaats camerabeveiliging geplaats, dit na het 

meermaals ontvreemden van gestalde fietsen. 

Stichting Heemkunde heeft een locatie gekregen bij de Open Inloop en de Jeu de Boules banen 

hebben er bankjes bij gekregen. 

Het aanzicht van het gebouw is voorzien van een aantal vlaggen en de peuken-pot is verplaatst. 

 

Het bestuur is nog in onderhandeling met Postcode regeling Roos over het plaatsen van 

zonnepanelen op het dak, dit wordt nog verder opgepakt in 2019. 

 

 In het gebouw werken de gebruikers intensief samen. De basisschool de Weiert, de kinderopvang 

Arcen, Lomm en Velden en peuterspeelzaal de Muziekdoos maken gebruik van de 

sportvoorzieningen in het MFA. De lokale verenigingen ontmoeten elkaar en werken samen. Maar 

ook andere gebruikers zoals ouderen en 1-malige gebruikers dragen bij aan de samenwerking en 

ontmoeting die dit gebouw zo bijzonder maken. 

 

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de beheersters en de vrijwilligers, maar zeker ook door 

het enthousiasme waarmee eenieder gebruik maakt van het MFA. 

 

 

Allen bedankt voor een mooi jaar, 

Namens het bestuur van de Stichting Klosterhoaf/MFA De Schans 

 


