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Ø De nieuwe privacy wet (AVG) die met ingang van 25 mei geldt, heeft ook
gevolgen voor de wijze waarop de stichting omgaat met privacygevoelige
zaken. Nadere informatie vindt u op de website www.openhuisassen.nl/avg
Ø Voor vrijwilligers bij het Open Huis leggen wij een aantal NAW-gegevens
(Naam, Adres, Woonplaats, telefoonnummer en emailadres) vast. We doen dit
in verband met de bereikbaarheid en natuurlijk voor het opstellen van roosters
en het zoeken van eventuele vervangingen.
Ø Donateurs en ontvangers van de OH nieuwsbrief zullen binnenkort een
verzoek krijgen om de inschrijving te bevestigen. Maar u kunt nu alvast een
reply op deze email en nieuwsbrief geven dat u geen bezwaar hebt tegen de
vastlegging van uw emailadres in de administratie van het Open Huis.
Ø De belangstelling voor de medewerkers avond op 21 september 2018 was
waarschijnlijk wel groot, maar de opkomst uiteindelijk niet. Wellicht deels door
het te verwachten weer. Uiteindelijk waren er 14 wandelaars en 15 eters.
Iedereen was het erover eens dat het een interessante wandeling was en het
eten lekker.
Ø Het Open Huis had zich aangemeld voor de NCRV-actie Warm Hart. Vanaf 8
mei t/m 28 september kon gestemd worden o.a. natuurlijk op het Open Huis.
Als u ook nog een lid voor de NCRV opgaf of zelf lid werd, leverde dat het
Open Huis per aangemeld lid 20 Euro op.
Ø Op 28 september jl. was 175 keer gestemd op het Open Huis voor de NCRV
actie Warm Hart. Hartelijk dank voor al degenen die het Open Huis een warm
hart toedragen en ook hebben gestemd!
Ø Het weekend van 10 t/m 11 november a.s. staat in het teken van de viering
van het 30-jarig bestaan van het Open Huis. De officiële viering vindt plaats op
12 november as in de Kandelaar. De uitnodigingen volgen.
Ø Wij willen het huidige logo graag aangepast hebben in een hogere resolutie.
Kent of weet u iemand die ons daar behulpzaam bij kan zijn? Geef het dan
a.u.b. door aan één van de bestuursleden.
Ø Bij RTV Drenthe programma “Zoek het uit” heeft het bestuur de vraag
ingediend: “door wie, waarom en wanneer zijn de ananassen op het pand
aangebracht?” Weet u het antwoord op deze vraag? Geef het dan a.u.b. door
aan het secretariaat.
Ø Wie wil ons de komende tijd helpen met verven en opknappen van de
huiskamer?

Ø Iedere bezoeker van het Open Huis kan gebruik maken van de computer. De
eigen accounts zijn inmiddels afgeschaft. Iedere bezoeker kan zonder
wachtwoord inloggen op het zogenaamde “gast” account. Jans Enting is
iedere eerste zaterdagmiddag van de maand in het Open Huis om bezoekers
die dat willen hierbij behulpzaam te zijn. Daarnaast wordt hulp geboden bij
allerhande zaken die tegenwoordig digitaal afgewikkeld moeten worden.
Ø Vrijwilligers blijven een belangrijke schakel in het Open Huis. Kent of weet u
mensen die benaderd zouden kunnen worden om vrijwilliger te worden in het
Open Huis? Geef de namen dan a.u.b. door aan Jos of het secretariaat.
Ø Heeft u suggesties of ideeën voor het Open Huis geef ze dan a.u.b. door aan
het dagelijks bestuur. (Info@openhuisassen.nl)
Ø De Facebookpagina van het Open Huis is beëindigd. De belangstelling was
erg gering en het werk om up to date te blijven was veel.
Ø Volg ons op twitter @openhuisassen of raadpleeg onze website
www.openhuisassen.nl en u blijft actueel geïnformeerd over alles van en om
het Open Huis.

