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Ø Op de nieuwjaarsreceptie van 6 januari jl. hebben we o.a. gesproken over de
toekomst van het Open Huis. Welke richting gaan we op? De bespreking vond
plaats aan de hand van een schema opgesteld door het DAK. Dit zal zeker
een vervolg krijgen.

Ø Alle vrijwilligers dragen tijdens hun diensten een naambadge.
Ø De dienstroosters zijn, met login, te raadplegen op de website.
Ø Op Koningsdag is het OH de gehele dag geopend. We houden o.a. een
boekenmarkt en natuurlijk doen we mee met de vrijmarkt. We hopen op mooi
weer en vele bezoekers. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met het
werk van het OH.
Ø Inmiddels is een pc aangeschaft. Met dank aan de 16+ Kerk en de
catechesegroep 7 van de Protestantse Gemeente in Smilde die dit mogelijk
hebben gemaakt. De pc zal ingezet worden als (gratis) hulp voor mensen die
geen pc hebben en zich toch op de digitale snelweg moeten begeven.
Ø Het OH beschikt sinds kort ook over een internetverbinding. In de maand april
zal het e.e.a. ingeregeld worden. Wij houden u op de hoogte van de nieuwe
ontwikkelingen op dit gebied.
Ø De internetverbinding stelt ons ook instaat een thermostaat aan te schaffen
die op afstand ingesteld kan worden. Hierdoor kan de temperatuur in het OH
worden afgestemd op de openingstijden.

Ø Uit het jaarverslag 2016 is gebleken dat de kosten en de opbrengsten van de
huishouding niet in balans waren. Het bestuur heeft besloten de consumpties
per 1 april a.s. (geen grap) in prijs te verhogen tot € 0,50.
Ø De opbrengst van de jaarlijkse oliebollenactie van de Protestantse
Wijkgemeente “De Drieklank”, in 2016 ten bate van het OH, heeft een bedrag
van € 1.200,00 opgeleverd. Alle kopers van oliebollen en alle vrijwilligers die
hieraan hebben meegewerkt hartelijk dank voor jullie inzet!!
Ø Zoals u wellicht al hebt opgemerkt heeft het OH een probleem met de
riolering. We hopen dat dit in april (in ieder geval vóór Koningsdag) wordt
opgelost.
Ø Het OH heeft zich dit jaar aangesloten bij de Sociale Alliantie Assen. Dit is een
netwerk voor vrijwilligersorganisaties in Assen.
Ø Het probleem met de riolering heeft veroorzaakt dat direct bij het begin van
het nieuwe jaar meer geld moest worden uitgeven dan waarmee rekening
werd gehouden. Besloten is om de aanschaf van isolerende beglazing uit te
stellen tot 2018. Het schilderwerk zal dit jaar in september plaatsvinden.
Ø Het OH is nu ook actief op Facebook. U vindt ons als @openhuisassen.
Ø De website www.openhuisassen.nl is aangepast en bevat nu ook alle
berichten (tweets) die via twitter zijn verzonden. Daarnaast zijn de volgende
items toegevoegd: Nieuws en boekenkast.
Ø De website heeft nog meer functionaliteit gekregen. Bezoekers kunnen via
verschillende sociale media pagina’s of items delen (onderaan op iedere
pagina). Ook heeft iedere bezoeker rechtstreeks toegang tot E-mail, Facebook
en Twitter. (Rechtsboven op iedere pagina)
Ø De boekenkast is vernieuwd. De boeken staan nu soort bij soort. Waardoor de
toegankelijkheid is toegenomen.
Ø Het bestuur van de Anemoonflat schonk op 23 februari jl. een stamppotbuffet
voor 25 personen. Het secretariaat heeft hiervoor een bedankbrief gestuurd!

Ø De Opstandingskerk schonk tijdens de Kerstdagen 2016 weer een prachtig
bloemstuk. Hartelijk dank daarvoor!!

Ø Hebt u suggesties of ideeën voor het Open Huis geef ze dan a.u.b. door aan
het dagelijks bestuur. (info@openhuisassen.nl)

