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Ø Het Open Huis is vanaf december 2021 op 3 dagdelen in de week geopend:
woensdagmorgen en zaterdag- en zondagmiddag.
Ø Voor buiten is een extra terrasverwarmer aangeschaft.
Ø De nieuwe Corona maatregelen (Lockdown) die het kabinet 18/12/2021 afkondigde
heeft in principe geen invloed op het Open Huis. Het Open Huis zou gebruik kunnen
maken van de volgende uitzonderingsregel:
Uitzondering Dienstverlening (geen sluitingstijd)

Locaties waar georganiseerde dagbesteding en opvang plaatsvindt voor kwetsbare
groepen, uitsluitend voor die functie;
Het bestuur acht het echter niet verantwoord tijdens de afgekondigde
Lockdown open te blijven. Daarom is het Open Huis met ingang van direct tot
in ieder geval 14 januari 2022 gesloten.
Ø Helaas heeft het bestuur moeten besluiten de Sint Maarten en Sinterklaas
festiviteiten af te gelasten.
Ø De diaconale Schuldhulp Assen maakt op sommige dagdelen dat het Open Huis
geopend is, gebruik van de bovenetage.
Ø Wellicht vraagt u zich af wat er nog gebeurt aan het pand van vh Vishandel Joling. Na
contact met de eigenaren en de publicaties in de media ligt de verbouwing nu stil
i.v.m. vergunningsperikelen. Wij houden u op de hoogte.
Ø Van het DAK hebben wij corona zelftests gekregen. Deze worden de komende
maanden gratis aan onze gasten meegegeven.
Ø In december en januari zal Dick Vos een stagiaire (snuffelstage) wegwijs maken in
het werk van het Open Huis.
Ø De afgelopen periode hebben we problemen gehad met de verwarming. De
Nefitthermosstaat was en is nog niet goed op afstand bedienbaar. Excuses hiervoor.
We proberen samen met de leverancier het probleem z.s.m. op te lossen. Voor de
openingstijden heeft dit geen gevolgen: de verwarming staat gewoon aan.
Ø WBTR: Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen geldt ook voor stichtingen zoals het
Open Huis. Het bestuur heeft hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt en er is
nu een “concept wijziging statuten” opgesteld die met de notaris kan worden
besproken.
Ø Als uitvloeisel van WBTR is het bestuur op dit moment druk bezig met het opstellen
van:
1.
Een huishoudelijk reglement
2.
Een klachtenregistratie/gedragscode
3.
Functieverdeling van het bestuur
Ø Vrijwilligers zijn 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 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.
Gezegende Kerstdagen en een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar gewenst

