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Ø We verwelkomen de volgende nieuwe vrijwilliger: Aly Holst als notulist ter vervanging 
van José Geerts, die haar taak in verband met drukke werkzaamheden heeft moeten 
beëindigen. Aly treedt ook toe tot het bestuur.  

Ø Wellicht vraagt u zich af wat er nog gebeurt aan het pand van v.h. Vishandel Joling. 
We houden contact met de nieuwe eigenaren. Inmiddels zit er een nieuw dak op het 
pand. De zijkant van ons pand is inmiddels geschilderd. Het laatste gedeelte van het 
schilderwerk gebeurt volgend jaar zodra de ingang van het appartement klaar is.  De 
ramen aan de zijkant zijn gewassen, waardoor we weer meer lichtinval hebben in de 
kamer. 

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 is besproken. Op 5 
september jl. heeft het bestuur unaniem besloten de statuten te wijzigen en akkoord 
te gaan met de wijzigingen. Op 26 september zijn ze officieel van kracht geworden. 
De officiële naam is gewijzigd in “Stichting Open Huis van de Kerken”. 

Ø Als uitvloeisel van WBTR gaat het bestuur bezig met het opstellen van:                    
             1. Een huishoudelijk reglement 

2. Een klachtenregistratie/gedragscode 
3. Functieverdeling van het bestuur 

Ø Omdat een huishoudelijk reglement voor ons allemaal van belang is, wil het bestuur 
graag met u hierover in contact treden. Graag zou het bestuur van u als vrijwilliger 
willen weten wat volgens u in het huishoudelijk reglement moet komen te staan. Wie 
van de vrijwilligers stelt zich beschikbaar om samen met het bestuur hierover een 
aantal keren te vergaderen? U kunt zich hiervoor opgeven bij onze voorzitter Jans 
Enting via info@openhuisassen.nl.  
U mag natuurlijk ook per mail of mondeling uw op- en of aanmerkingen, suggesties 
doorgeven. 

Ø In verband met de fors gestegen energiekosten heeft het bestuur een kleine 
commissie benoemd om haar te adviseren welke maatregelen het Open Huis kan 
nemen om energie te besparen. U, als medewerker/ster van het Open Huis hebt vast 
ook uw gedachten hierbij. Zou u het bestuur van ideeën kunnen voorzien die helpen 
om energie te besparen? U mag deze mailen naar: info@openhuisassen.nl 

Ø 3 bestuursleden (Leny, Aly en Maria) gaan naar een nieuwe bank voor in de 
huiskamer kijken. We hopen binnenkort een advies te krijgen. 

Ø De volgende activiteiten zijn voor het komende kwartaal gepland: 
1. 30/10 BBQ voor gasten 
2. 07/11 Allerzielen (19.15 u voorafgaand aan bestuursvergadering) 
3. 13/11        Maartensbuffet  
4. 19/11 Klaverjasmiddag 
5. 3/12 Sinterklaasmiddag 
6. 25/12 1E Kerstdag 



7. 31/12 Oudejaarsdag 
8. 01/01 Nieuwjaarsdag 

Ø Per 1 januari 2023 is het bestuur voornemens de openingstijden uit te breiden door 
ook (weer) op vrijdagmiddag van 15.00 u – 17.00 u open te gaan. Wilt u aan Jos 
doorgeven of u (ook) beschikbaar bent voor de vrijdagmiddag? 

Ø Vanaf 2023 worden de roosters weer per kwartaal aan u gezonden en worden ze ook 
weer op de website onder “login” gezet. Wilt u in de maand voorafgaand aan het 
nieuwe kwartaal aub uw niet beschikbare dagen doorgeven aan Jos. 

Ø Aan het eind van dit jaar neemt Maria Dreessens afscheid als secretaris van het 
Open Huis. Wij zijn naarstig op zoek naar een vervanger. Kent u mensen die deze 
taak op zich zouden willen nemen, geef ze dan door aan onze voorzitter. Voor een 
beschrijving van het takenpakket verwijzen we naar onze website 
https://www.openhuisassen.nl/vacatures/ 

Ø Het bestuur heeft besloten de zogenaamde “bestuursdienst “per direct af te schaffen. 
Per dienst /dagdeel moeten 2 vrijwilligers aanwezig zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het goed reilen en zeilen tijdens de dienst. 

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.  

 


