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Secretariaat/ penningmeester: 
 
Brink 25, 9401 HT  Assen 
 
Telefoon: 0592-316102 
 
Email: info@openhuisassen.nl 
 
Bankrekeningnummer: NL73 INGB 0000 331222 
 
Ten name van penningmeester Interkerkelijke Stichting voor M.D.P.-werk Open Huis 
 
De Stichting is erkend als een ANBI-organisatie. (RSIN/fisc.nr.8094.07.450) 
 
De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 41018906 
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Samenstelling van het bestuur 
 
Benoemde leden van de participerende kerken per 1 januari 2020 
 
J(ans) Enting  Voorzitter  Hoofdvaartsweg 142,   9406 XE  Assen 

Tel.: 372776 
Email: info@jansenting.nl  
Protestante Gemeente Assen 

 
M(aria) Dreesens Secretaris  A. van Scheltemalaan 2,  9405 AX  Assen 
      Tel.: 399583 
      Email: mariadw@home.nl 
      Rooms Katholieke Kerk 
 
W(ietze) Gorter Penningmeester Anemoonstraat 7,   9404 RA Assen 
                                                                       Tel.: 341210 
                 Email: wietze.gorter@kpnmail.nl  
      Baptisten-Gemeente 
 
B(en) Boschman    Kennemerland 8,  9405 LJ  Assen 
      Tel.: 356246 
      Email: tboschman@home.nl 
      Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
 
N(iesje) Havinga-Meijer                                   Leger des Heils, korps Assen 
(auxiliair kapitein)                                            Rolderstraat 104                       9401 AW Assen        
                                                              Tel: 06 15838549                      
      Email: niesje.havinga@legerdesheils.nl  
      Waarnemer namens Leger des Heils 
 
J(os) Engelman Coördinator  Anemoonstraat 33,  9404 RA  Assen 
   medewerkers             Tel.: 353490 
                                                                        Email: jaaengelman@kpnmail.nl 
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Inleiding  

Ruim 30 jaar geleden richtten 6 kerken samen de stichting Open Huis van de Kerken op. 
 
“De stichting heeft ten doel: Het beschikbaar zijn voor medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben, 
hetwelk wordt verleend vanuit de visie van het Evangelie van Jezus Christus.” 
 
De samenleving verandert steeds en ook het Open Huis probeert daar op één of andere wijze in mee te gaan. 
Het aantal dak- en thuislozen is in de afgelopen jaren toegenomen. Het is teleurstellend dat in een rijk land als 
Nederland dit voorkomt.  Dat mensen op één of andere manier niet mee kunnen komen in onze samenleving is 
triest en noopt tot maatregelen.  
Gelukkig is dat besef ook doorgekomen in Den Haag. Staatsecretaris Paul Blokhuis heeft 200 mln. euro 
beschikbaar gesteld om het probleem van de dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk uit te bannen. 
 
Blij zijn we als bestuur dat we in 2019 met een aantal organisaties een winterregeling hebben kunnen invoeren. 
Bij het opstellen van deze winterregeling bleek dat met name op de zondagmorgen er geen opvang was voor 
dak- en thuislozen. Daarom is het Open Huis voor proef in november 2019 gestart met een zondagmorgen 
opening op de eerste zondag van de maand. De winterregeling van het Open Huis loopt van november tot en 
met maart. 
 
Het is mooi te constateren dat ook de gemeente Assen dit initiatief ondersteunde. Het Open Huis heeft hiervoor, 
via het door de gemeente geopende Preventiefonds, een financiële tegemoetkoming ontvangen. Door deze 
tegemoetkoming konden en kunnen we o.a. (digitale) middelen aanschaffen die tegenwoordig thuishoren in een 
huiskamer en gratis lunches, -koffie, thee etc. aanbieden aan onze gasten. 
Eén van de gasten vertelde eens: “We zijn de hele dag in beweging omdat we steeds worden op- of 
weggejaagd”. Het is met name in een winterperiode belangrijk dat men goed eet en drinkt, daarom bieden we 
tijdens de winterperiode een uitgebreide en stevige lunch aan! 
 

 
 
 
Het Open Huis is voortvarend van start gegaan met de winterregeling en heeft door de extra aandacht van GKV 
Kloosterveen en RTV Drenthe (op radio en tv) voldoende vrijwilligers kunnen krijgen om in de periode januari 
t/m maart 2020 alle zondagmorgens de deur te openen. Ook mooi dat een aantal politici en ondernemers hun 
bijdrage hebben geleverd aan deze winterregeling.  
 
Helaas hebben we als bestuur half maart ten gevolge van het corona virus het Open Huis abrupt moeten sluiten. 
Het spijt ons zeer dat we dit hebben moeten besluiten. Maar de gezondheid van de vrijwilligers is onze eerste 
zorg. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe we gefaseerd het Open Huis weer kunnen openstellen voor de 
gasten. De 1,5 meter regel zal voorlopig ook in het Open Huis moeten worden ingevoerd. Maar we zullen 
ongetwijfeld op één of andere manier oplossingen weten te vinden. 
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Na de corona crisis hebben we de hoop dat het Open Huis weer een huiskamer kan bieden voor mensen die in 
ongedwongen sfeer anderen willen ontmoeten. Het uitgangspunt blijft om op 6 dagdelen open te gaan. Dat zal 
in eerste instantie waarschijnlijk niet lukken maar we hopen dat op termijn dit weer mogelijk is. 
Het Open Huis als inloophuis is er immers voor mensen die warmte (soms letterlijk) nodig hebben. Het Open 
Huis heeft meerwaarde voor de Asser samenleving en zorgt ervoor dat mensen zich niet alleen voelen in onze 
(ingewikkelde) samenleving.  
 
                                                                   Een huis dat ertoe doet!!  
 
 
Dat op praktische wijze invulling geeft aan haar opdracht die ons in Matheus 25 wordt aangedragen.   
 
 
 
 

 
 

KONINGSDAG 
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Bestuur en Organisatie 
 
Maandelijks op de maandagmorgen vergaderde het bestuur. Het aantal bestuursleden is ten opzichte van 2018 
niet gewijzigd. Wel is de samenwerking met het Leger des Heils geïntensiveerd. Nog steeds hebben niet alle 
kerken een afvaardiging in het bestuur. Twee bestuursleden hebben aangegeven in de loop van 2020 te willen 
stoppen als bestuurslid. Wel blijven beiden als vrijwilliger verbonden aan het Open Huis. Inmiddels zijn we 
erin geslaagd een opvolger voor Wietze Gorter als penningmeester te vinden. De heer Mark Stollenga is bereid 
gevonden om in de loop van het jaar deze taak over te nemen. Door de corona crisis en de daarmee gepaard 
gaande intelligente lockdown heeft hij de taak nog niet kunnen overnemen. Zodra zich mogelijkheden voordoen 
zullen we dit ter hand nemen. Omdat Maria Dreesens ook heeft aangegeven in de tweede helft van 2020 af te 
willen treden als secretaris hebben we ook hier een vacature voor. In de loop van 2020 zullen we een 
advertentiecampagne starten en intensief op zoek gaan naar een secretaris. Omdat de taak van secretaris 
uitgebreid is, heeft het bestuur besloten de functie op te delen in: notulist en secretariaat, waardoor de belasting 
veel minder groot wordt. 
 
De indeling van ons pand is niet altijd ideaal voor mensen met hulpmiddelen. De opslag hiervan is voor het 
bestuur een punt van zorg maar ook een uitdaging. Het bestuur heeft een architect in de hand genomen om over 
de indeling van het gebouw te adviseren. De bereikbaarheid van de 1e en 2e etage laat te wensen over. Gedacht 
wordt aan het opnemen van een lift voor 1 of 2 personen in het pand. Daarnaast zijn er nieuwe ideeën voor de 
2e etage. Dit heeft de architect inmiddels uitgewerkt. Maar door de corona perikelen is het bestuur nog niet 
weer bij elkaar geweest om hierover te spreken. We hopen in de tweede helft van 2020 hier als bestuur verder 
over te vergaderen en eventueel te besluiten. 
 
Om de toegankelijkheid van het Open Huis te verbeteren heeft het bestuur besloten, zodra de buitentemperatuur 
dit toelaat, de deur open te laten staan. (Onbekende) Gasten kunnen daardoor gemakkelijker binnenkomen en is 
er echt sprake van een open huis. Wel zal er een bel overgaan bij het betreden van de gang. Hierdoor weten 
vrijwilligers altijd dat er gasten binnen zijn gekomen. 
 
Het bestuur is dankbaar dat het aantal vrijwilligers qua aantallen op niveau is gebleven. De winterregeling heeft 
het bestuur doen besluiten om niet alleen vrijwilligers te werven voor vaste diensten per 3 of 4 weken. Maar 
ook vrijwilligers te werven die één of meerdere diensten in welke vorm dan ook willen draaien. Immers 1, 2, 3 
of 4 keer per jaar een dienst draaien is minder belastend maar helpt het Open Huis wel om de diensten “rond” te 
krijgen. Een aantal vrijwilligers die één of meerdere keren hebben meegedraaid in de winterregeling vonden dit 
zo mooi dat ze zich voor het volgend winterseizoen hebben opgegeven. 
 
Het bestuur is dankbaar voor het feit dat in diverse kerken collectes zijn gehouden. De opbrengsten hiervan 
worden gebruikt voor de financiering van de activiteiten voor de bezoekers. Erg blij is het bestuur met de 
kwijtschelding van de lening van Stichting Rotterdam. Zie hiervoor het financiële verslag van de 
penningmeester. 
 
Daarnaast zijn we erg blij en dankbaar voor de bijdrage van het Preventiefonds (ingesteld door de Gemeente 
Assen voor vrijwilligersorganisatie die een nieuwe activiteit hebben ontwikkeld).  Dit stelt het bestuur instaat 
om digitale middelen aan te schaffen waardoor de mogelijkheden voor gasten worden uitgebreid. Dit alles komt 
de samenhang in onze lokale samenleving ten goede. 
 
In 2019 zijn we ook gestart met de GivT app. Deze app kan gedownload worden in de app store. Door middel 
van het inscannen van de QR-code kunnen bijdragen worden gedaan aan het Open Huis. 
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PR 
 
Het belangrijkste deel van de publiciteit is gericht op het onder de aandacht brengen van de activiteiten die in 
het Open Huis plaatsvinden. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan het werven van sponsoren en 
medewerkers. Het doel van PR zal de komende jaren steeds meer gericht zijn op de activiteiten die in het Open 
Huis plaatsvinden. 
 
Pr-activiteiten in 2019 waren: 
   
      Website www.openhuisassen.nl up to date houden. 
      Twitter: @openhuisassen actuele informatie geven over de activiteiten. 
      Nieuwsbrieven voor vrijwilligers over nieuwsfeiten in en om het Open Huis. 
      Nieuwsbrieven voor geïnteresseerden idem. 
   Uitgeven van persberichten 
      Stoepbord en vlag voor het pand voor de herkenbaarheid. 
      Toelichtingen geven in kerkdiensten en bijeenkomsten. 
      Vermelding van het Open Huis op websites van deelnemende Kerken. 
      Vermelding van activiteiten in zondagsbrieven van Kerken. 
      Expositie van kunstenaars. 
                            Deelnemen aan de landelijke Kerkennacht op 21 juni. 
                            Organiseren van een tweedehands boekenbeurs in september. 
   Officiële ingebruikname van de AED door wethouder Vlieg. 
   Samen met Gemeente Assen, Cosis en GGD opstellen van een winterregeling. 
   RTV Drenthe besteedde op radio en tv aandacht aan het Open Huis. 
   Verhogen vindbaarheid op Google. 
   Opstellen van een Googlewebsite. 
   Openen van een YouTube kanaal. 
    
   

     
         

INGEBRUIKNAME AED       STOEPBORD 

 
 
 

Voor verdere digitale publicatie ontvangt Stichting Netwerk DAK de jaarverslagen van alle aangesloten 
inloophuizen. Deze zijn terug te lezen op hun website:  www.netwerkdak.nl 
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   Openingstijden 
  
Het Open Huis is een inloophuis waar we met elkaar en voor elkaar een gastvrije en warme plaats creëren. Een 
plaats in een huiselijke sfeer met respect en aandacht voor elkaar. Een laagdrempelig huiskamerproject; we 
noemen elkaar alleen bij de voornaam. 
Op zes dagdelen staat de deur open voor koffie, thee, frisdrank of soep. Voor onze bezoekers is dat een moment 
van rust, de krant lezen, een gesprekje, een spelletje klaverjas of gebruikmaken van het internet. 
  
 

²     Woensdagmorgen van                   10.00  –  12.00 uur  
 
²     Vrijdagmiddag van                        15.00  –  17.00 uur 
  
²     Zaterdagmiddag/avond van           14.00  –  21.00 uur  
 
²     Zondagmiddag/avond van             14.00  –  21.00 uur  

 
                                                     
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                        
 
 

Aangeboden door de Jozefkerk en het nieuwe kerkelijk bureau. 
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Bezoekers en activiteiten 2019 
 
Het overzicht geeft het aantal bezoekers aan dat maandelijks de gastvrijheid van het inloophuis opzoekt.  
In 2019 is het Open Huis 3311 maal bezocht.  Een lichte stijging ten opzichte van 2018. 
In dat jaar wisten 3155 bezoekers de weg naar het Open Huis te vinden.           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Als het stoepbord buiten wordt gezet en de vlag aan de gevel is gehangen, weten onze bezoekers dat de deur 
opengaat en de koffiekannen gevuld zijn. Voor de consumpties, alsook voor een uitgebreide broodmaaltijd op 
zaterdag- en zondagavond wordt een kleine vergoeding gevraagd. Op feestdagen zijn deze gratis.   
 
 
Voor onze vaste groep bezoekers zijn vooral 1ste Paas- en 1ste Kerstdag, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag 
belangrijke dagen voor ontmoeting en gezelligheid. Juist op deze dagen voorziet het Open huis in een behoefte 
van contact en samenzijn. 
Daarnaast zijn ook het Maartensbuffet, de Sinterklaasmiddag, het Pasta- en Stamppotbuffet, Koningsdag en de 
Klaverjasdrive gezellige dagen waar onze bezoekers telkens naar uitkijken.  
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In 2019 vierden we met onze bezoekers:  
  
² Nieuwjaarsdag. In een druk bezocht Open Huis is op dinsdag 1 januari het nieuwe jaar ingeluid. 

Vanzelfsprekend met rollegies en slagroom. 
² Begin februari heeft de recreatiecommissie van de Anemoonflat voor 25 porties stamppot met speklapjes, 

rookworst en gehaktballen gezorgd. Inmiddels is dit een lekkere traditie geworden voor onze bezoekers. 
² Op 10 februari heeft kring 32 van de GKv de Kandelaar een uitgebreide een maaltijd verzorgd.  
² Zondag 31 maart is o.l.v. mw. Soepenberg door catechisanten van de GKv de Kandelaar een pastabuffet 

klaargemaakt. Bezoekers en jongeren hebben gezellig samen getafeld. 
² 1ste Paasdag, op 21april. Het luxe paasbuffet met een mooie korte viering trok veel bezoekers. 
² Op Koningsdag ging het Open Huis al om 09.00 uur open. De verkoop van tweedehands spullen zorgde 

voor extra belangstellenden en veel gezelligheid.  
² De Baptisten Gemeente Assen heeft op 27 oktober voor een stamppotbuffet gezorgd. Na het zomerseizoen 

is dit voor de bezoekers de start van een aantal komende activiteiten wanneer de dagen korten. 
² Op de eerste zondag in november is de winterregeling ingegaan. Zondagmorgen 03 november ging de deur 

van het Open Huis om 09.30 uur open voor een sfeervolle samenkomst met als thema ‘Draden van 
verbondenheid’ Met muziek, gedichten en gebed is aandacht besteed aan Allerzielen.       

² Het jaarlijkse Maartensbuffet is op 10 november gevierd. Reeds 10 jaar wordt het buffet door een gift van 
de PCI en een keukenteam van de RK-parochie mogelijk gemaakt. 

² Op 16 november vond de klaverjasdrive plaats. Bezoekers en belangstellenden hebben gestreden om de 
wisselbeker en mooie prijsjes. De middag is afgesloten met een lekkere maaltijd. 

² Sint-Nicolaas en zijn knecht zijn zaterdagmiddag 30 november op bezoek geweest. Alle bezoekers kregen 
een mooi presentje, verzorgd door de serviceclub Zonta Drenthe. De dag is afgesloten met een goed 
gevulde snertmaaltijd. 

² De tweede zondagmorgen opening op 1 december was een drukke en geslaagde samenkomst. Enkele 
bezoekers stonden al voor 09.30 uur te wachten.  

² 1ste Kerstdag. Een druk bezochte kerstviering met uitgebreide maaltijd. Het samen zingen van de 
kerstliedjes met vioolspel gaf een warm gevoel van saamhorigheid. Alle bezoekers kregen een kleine 
attentie mee; aangeboden door de P.C.I.  

² Op Oudejaarsavond was het Open Huis van 19.00 tot 21.00 open. Enkele gezellige uurtjes met oliebollen 
en appelflappen. 

 
 
De inbreng van kerken, organisaties, [zorg]instanties, commissies en serviceclub hebben het mede mogelijk 
gemaakt om al deze activiteiten voor onze bezoekers te organiseren.  
Onze dank hiervoor; in het bijzonder de GKv Het Lichtpunt en de Kandelaar, de Baptisten Gemeente Assen, 
Parochiële Caritas Instelling, de Jozefkerk en de Serviceclub Zonta Drenthe.  
Maar bovenal de extra vrijwilligers die present konden zijn voor de zondagmorgen openingen.  
 
 

                                  
      

BOEKENBEURS      KLAVERJAS DRIVE                   SINTERKLAAS                          KERSTATTENTIES PCI 
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Medewerkers en activiteiten 2019 
 
Het aantal medewerkers van het Open Huis is de laatste jaren redelijk constant. Dat wil zeggen jaarlijks is het 
aantal nieuwkomers en vertrekkers ongeveer gelijk.  Helaas is het aantal over de afgelopen jaren daarmee 
consequent te laag voor het aantal diensten dat via het rooster wordt ingedeeld.  
Toch hebben we door een spectaculaire actie er een aantal mensen bijgekregen. In eerste instantie alleen voor 
een speciaal doel, maar velen uit die groep hebben aangegeven ook wel vaker ingezet te willen worden. Niet 
consequent in het rooster, maar wel op momenten dat er gaten opgevuld moeten worden. Het aanbod aan 
hulpkrachten was zo groot, dat vanaf 05 januari 2020 het Open Huis alle zondagochtenden open is geweest (tot 
aan de CORONA-sluiting op 14 maart). 
 
- De spectaculaire actie is: het openstellen van het Open Huis van 09.30 uur tot 14.00 uur op de zondagmorgen 
tijdens het winterseizoen. In eerste instantie alleen op de eerste zondag in de maand. Doelgroep: voornamelijk 
degenen die dak- en thuisloos zijn, maar feitelijk is iedereen welkom. In 2019 gebeurde dat dus op 03 november 
en 01 december. Met name vanuit de Kommarin werd enthousiast gereageerd. Om 09.00 uur de Kommarin uit, 
om 09.30 stond men bij ons voor de voordeur. Gezellig en alles in een ontspannen sfeer.  
Naast een van onze bestuursleden was er ook een speciale gast bijv. Wim Staal, voormalig PKN 
Jongerenwerker, Harmke Vlieg de wethouder die verantwoordelijk is voor het “sociaal domein”. In 2020 
volgen er nog meer aansprekende personen. Vanuit het Lichtpunt kwamen ook speciaal hiervoor enkele 
vrijwilligers zodat er steeds 3 of 4 mensen aanwezig waren als gastvrouw/-heer. In principe was het de 
bedoeling om 30 maart te stoppen en daarna te evalueren, maar dat is noodzakelijkerwijs gestopt. De 
verwachting is wel dat dit experiment in 2020 zal worden voortgezet. 
 
In 2019 hebben zich mensen aangemeld om als nieuwe medewerker aan de slag te gaan. Daar staat tegenover 
dat andere medewerkers zich genoodzaakt voelden om te stoppen. Deels door hun leeftijd, deels door 
gezondheidsproblemen onder invloed van de leeftijd. 
Met elke nieuwe medewerker zijn we blij. Tot nu toe was het normaal dat men een kerkelijke achtergrond heeft, 
mede door onze oproepen binnen de kerken. Maar iedereen die zich kan vinden in onze doelstelling is van harte 
welkom om als medewerker aan de slag te gaan. 
Het werk is op zich niet zo moeilijk uitvoerbaar. Iedereen die regelmatig visite ontvangt kan het doen. Dat geld 
ook voor de spelletjes die gedaan worden. Alleen is een luisterend oor iets belangrijker dan goed kunnen praten. 
Het belangrijkste is dat we de gasten het idee geven dat ze welkom zijn en zichzelf kunnen zijn (binnen onze 
huisregels natuurlijk). 
 
In 2019 is er 1 bijeenkomst geweest ter ontspanning van de medewerkers.  
- Elk jaar in de maand september wordt na de zomervakantie een deel van de middag en avond besteed aan een 
activiteit als opening van het nieuwe verenigingsseizoen. Dit jaar was dat een bezoek aan de Kommarin zeer 
verhelderend. Vooral de grotere dienstverlening aldaar verbaasde menigeen. Aansluitend een gezellige maaltijd. 
 
Wie eens een middag- of avond wil meedoen als proef is van harte welkom. Meldt u dan aan bij Jos Engelman  
0592-353490 of 06-12991079 
 

                       
                                                             

EXPOSITIES     
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Financieel jaarverslag 2019 
 
 
Weliswaar zijn wij heel blij met het forse positieve saldo van € 22.457 over 2019 maar dit positieve saldo 
bestaat met name uit een kwijtschelding van een lening van de Stichting Rotterdam ad € 22.689. 
 
In 2019 is een gift ontvangen van het Fonds Franciscus, welke in 2019 nog niet is besteed. Het 
plaatsen van dubbele beglazing en het verwerken van de glas-in-loodramen in het isolerende glas zal 
pas plaats vinden in 2020. 
 
Tevens mochten wij eind 2019 een gift ontvangen à € 9.785 uit het Preventiefonds van de gemeente 
Assen; deze zal eveneens in 2020 worden besteed. 
 
Verder mochten wij dit jaar via een intensieve PR veel waardering ervaren voor het mooie werk dat 
wij mogen doen. 
 
Wij willen dan ook alle kerken, donateurs en stichtingen hartelijk danken voor hun financiële steun. 
 
Graag doen wij een oproep aan alle gulle gevers ons ook in 2020 te blijven steunen zodat wij ons dan 
ook weer dienstbaar kunnen opstellen voor onze medemensen. 
 
Met dank alvast voor uw medewerking. 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXPOSITIES 
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Balans per 31 december 2019                                         
 
 
 

Balans per 31 december 2019 
 

Activa 2017 2018 2019 Passiva 2017 2018 2019 
Pand Brink 26        

Grond 11.345 11.345 11.345 Eigen vermogen 37.969 44.899 67.356 
Opstal 167.182 165.689 164.196 Bestemmingsfonds 21.176 14.495 32.449 
Inrichting pand 19.007 13.819 8.631     
       

Totaal pand 197.534 190.853 184.172 Totaal 59.145 59.394 99.805 
        

Liquide middelen    Leningen    

Kas 529 213 573 Stichting Rotterdam 22.689 22.689 0 
ING 3.737 10.981 35.023 Prot. Gem. Assen 123.818 123.818 123.818 
ING plus 3.854 3.855 3.855     

Afrondingsverschil -2 -1  Totaal 146.507 146.507 123.818 
        

Totaal liquide midd. 8.118 15.048 39.451     

        

 197.534 190.853 184.172  59.145 59.394 99.805 
 8.118 15.048 39.451  146.507 146.507 123.818 
Totaal 205.652 205.901 223.623 Totaal 205.652 205.901 223.623 

 
 
 
Exploitatie overzicht per 31 december 2019 
 
 
 

 Overzicht van baten en lasten over het jaar 2019 

Lasten  Baten 
Omschrijving R 2018 B 2019 R 2019  Omschrijving R 2018 B 2019 R 2019 
Onderhoud/ inrichting 559 20.340 3.729  Giften kerken/ instanties 11.739 12.000 10.797 
Schoonmaak 1.560 1.680 1.690  Giften particulieren 3.321 2.000 1.090 
Secretariaat 296 300 452  Donateurs 1.736 1.700 1.446 
Telefoon/ internet 465 500 438  Opbrengsten verhuur 3.925 4.000 3.820 
Energie 3.230 3.500 3.214  Renteopbrengsten 1 0 0 
PR + Training/ werving 
medewerkers 

175 300 430  Omzet huishouding 1.935 2.000 1.768 

Verzekeringen 1.218 1.200 1.228  Fondsenwerving 0 15.000 0 
Belastingen 1.960 2.000 1.794  Teruggave energiekosten 425 0 190 
Rente Lening 2.724 3.000 2.724  Restituties 298 0 44 
Huishouding 2.881 1.900 2.536  Vrijval bestemmingsfonds 6.681 6.681 6.681 
Coördinator 725 980 960  Teruggave energiebelasting 552 0 591 
Diversen 1.526 800 1.016  Opbrengst Koningsdag 450 0 336 
Afschrijving pand 6.681 6.681 6.681  Boekenverkoop 0 0 130 
Bankkosten 189 200 233  Waterschap 56 0 0 
Saldo 6.930 0 22.457  Bijzondere baten 0 0 22.689 
         

 31.119 43.381 49.582   31.119 43.381 49.582 
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Toelichting op Balans en Overzicht van baten en lasten 2019  
 

1. Pand Brink 25   
Vaste activa staat   Boekjaar  2019   
    Grond Pand* Inrichting** TOTAAL 
Aanschafwaarde 11345 179126 52683 243154 
          
Cumulatieve afschrijving - -13437 -38864 -52301 
          
Boekwaarde 01-01-2019 11345 165689 13819 190853 
          
Afschrijving 2019 - -1493 -5188 -6681 
          
Boekwaarde  31-12-2019 11345 164196 8631 184172 
          
Cumulatieve afschrijving - 14930 44052 58982 
          
Aanschafwaarde 11345 179126 52683 243154 
      
Toelichting:      
* Op het Pand Brink 25 wordt niet meer afgeschreven.  
De verbouwing, oorspronkelijk groot 14.930 Euro, wordt in 10 jaar afgeschreven. 
Dit bedrag is in de boekwaarde van het pand opgenomen.  
      
** De inrichting wordt lineair in 10 jaar afgeschreven.  

De verzekerde waarde van het pand is € 575.000 

2. Eigen vermogen en bestemmingsfonds 
 

-    Toelichting eigen vermogen  
Stand 1-1-2019       € 44.899  
Positief saldo          € 22.457  

                                           _______  
Stand 31-12-2019   € 67.356  
 

-    Toelichting bestemmingsfonds: 
Stand 1-1-2019       € 14.495  
Af: Vrijval 10 jaar  €   6.681  
 
Bij: Preventiefonds €   9.785  
Af: Lunches 2 maal €     150 
 
Bij: Kansfonds        € 15.000  

       _______  
Stand 31-12-2019   € 32.449  
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3. Leningen: 

-Stichting Rotterdam: dit betreft een renteloze lening met een vervaldatum op 15 december ingaande 
1991. Jaarlijks dient € 4.538 te worden afgelost, waarbij vanaf 01-01-1996 op de resterende schuld à € 
22.689 geen aflossingsplicht meer rust. Op 18 september 2019 is de lening volledig kwijtgescholden. De 
kwijtschelding ad. € 22.689 is als bijzonder bate in de staat van baten en lasten over het jaar 2019 
verantwoord.  

- Protestante Gemeente Assen: Betreft een hypothecaire geldlening ter waarde van € 123.818. De rente 
wordt jaarlijks aangepast aan de rente op de kapitaalmarkt. Over 2019 is 2,2% rente betaald. De lening is 
aflossingsvrij. 
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Tenslotte 
 
Iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor het Open Huis: HARTELIJK DANK! 
 
Het is hartverwarmend dat er in onze participatiesamenleving mensen zijn die zich belangeloos willen blijven 
inzetten voor de naaste die op één of andere manier niet of minder goed kunnen meedoen. Door deze inzet 
kunnen we de doelstelling van het Open Huis blijvend in de praktijk brengen: 
 
“Het beschikbaar zijn voor medemensen die aandacht en/of hulp nodig hebben, hetwelk wordt 
verleend vanuit de visie van het Evangelie van Jezus Christus.” 
 
Het Open Huis in Assen staat daarin gelukkig niet alleen. 6 Kerkgenootschappen maken deel uit van het Open 
Huis en geven mede invulling en richting aan genoemde doelstelling. Tezamen met Netwerk DAK  probeert het 
Open Huis een voortrekkersrol te spelen in de lokale Asser samenleving voor mensen die op wat voor manier 
dan ook in de knel zijn gekomen. Publiciteit, contacten, netwerken zijn hiervoor kernbegrippen. 
 
De corona crisis die in maart 2020 over ons heen kwam heeft grote gevolgen voor onze samenleving.  

 

Het bestuur wenst u allen veel sterkte, gezondheid en Gods nabijheid in deze moeilijke en onzekere tijd. 

 
Met een gedeelte uit het gedicht “een gelukkig mens” uit Jaarringen van Greet Brokerhof- van der Waa 
besluiten we dit jaarverslag: 
 

Gelukkig ben je 
als je weet 

dat er Iemand is 
die jou ziet zitten. 

Dat er iets waardevols 
in jou steekt, 
voelt goed. 

 
 

                             
KERKENNACHT 

 
U/jij bent van harte welkom in het Open Huis 


