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VEEL HEIL EN ZEGEN VOOR HET NIEUWE JAAR! 
 

Ø Binnen het bestuur hebben we op dit moment 3 vacatures. Leny neemt per 1 
september afscheid, Ben is vorig jaar overleden en we zijn nog op zoek naar een 
bestuurslid voor IT-aangelegenheden. Graag komen we in contact met mensen die 
graag willen meebouwen aan het Open Huis. Voor de vervanging van Leny en Ben 
zoeken wij mensen die zich bezig gaan houden met PR, sociale media en 
vraagstukken over het gebouw en onderhoud daarvan. Geïnteresseerd in één van 
deze vacatures?  
Neem dan contact op met onze voorzitter Jans Enting. Email: info@openhuisassen.nl  
of telefonisch 06-51269377 

Ø De prijs voor koffie, thee en frisdrank wordt, in verband met de gestegen prijzen, met 
ingang van 1 februari as verhoogd naar € 0,70 

Ø Het mobiele nummer van het bestuur wordt, in verband met het beperkte gebruik, zo 
spoedig mogelijk opgeheven. De doorschakeling van het hoofdnummer zal worden 
beëindigd. 

Ø Als uitvloeisel van WBTR heeft het bestuur in haar vergadering van 2 januari 2023 
het huishoudelijk reglement vastgesteld en goedgekeurd. Het document is te 
downloaden en in te zien op de website www.openhuisassen.nl/login  

Ø De statuten van de stichting zijn ook in te zien en te downloaden van dezelfde pagina 
op de website. 

Ø Per 1 januari 2023 zijn de openingstijden uitgebreid. Op vrijdagmiddag zijn we van  
15.00 u – 17.00 u weer open.  

Ø De roosters zijn in te zien op de website: www.openhuisassen.nl/login . 
Ø Nog niet iedereen heeft een code ingeleverd voor de nieuwe toegang tot het Open 

Huis. Wilt u dit aub zo spoedig mogelijk aan Jos doorgeven. 
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. 
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