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Ø Burgemeester en wethouders van Assen hebben op 23 april jl. vergaderd in het Open
Huis. Het bestuur heeft B&W daarna een lunch aangeboden. Tijdens de lunch zijn
een aantal actuele onderwerpen aan de orde geweest: winteropvang, pand van de
buren (Joling), financiële hulp voor het OH, overlast Gouverneurstuin, etc.
Ø Voor het gebruik van de computer is een internet- en gebruiksprotocol opgesteld. Het
protocol hangt ter inzage boven de PC en is ook in te zien op de website onder “over
ons”/reglement gebruik PC. In de bijlage van deze nieuwsbrief is het reglement
bijgevoegd.
Ø Alle foto’s van het afgelopen jaar staan op het bureaublad van onze computer.
Bestellingen kunnen worden gedaan via info@openhuisassen.nl. Noteer nummer van
de foto en de voornaam van de besteller.
Ø Het Open Huis heeft een AED aangeschaft. De AED komt in het voorportaal te
hangen en is goed bereikbaar voor iedereen die dat nodig heeft.
Ø Vanaf half februari exposeert Janny Timmermans haar schilderijen in het Open Huis.
De expositie is tot en met september te bezichtigen. De schilderijen worden niet te
koop aangeboden.
Ø Samen met Cosis, GGZ, en Gemeente hebben we een overzicht van openingstijden
gemaakt van hulpverlenende instanties. Bijgaand ontvangen jullie dit overzicht. Het
eerste blok betreft de reguliere openingstijden. Het tweede blok is “fase 1” en geldt bij
(gevoels)temperaturen vanaf -5 graden Celsius. Het laatste blok is “fase 2” en geldt
vanaf temperaturen -10 graden Celsius. Dan worden mensen ook actief “van de
straat” gehaald. We zijn nu nog bezig om voor crisissituaties een soort alarmnummer
te introduceren. Op dit moment wordt in geval van crisis de politie gebeld. Maar dat
werkt eerder negatief dan positief. Bijgaand ontvangt u het overzicht van de
openingstijden van genoemde organisaties.
Ø Op Koningsdag waren we de gehele dag geopend. Vanaf 10 uur startten we de
activiteiten vanaf het balkon. Daarna deden we weer mee aan de vrijmarkt! De
opbrengst was dit jaar bijna 350 Euro. Dat is iets lager dan vorig jaar. Het weer
maakte dit jaar het verschil.
Ø De foto’s van Koningsdag staan als slideshow op onze website.
Ø Op de website is in het linker menu een optie “doneren” geplaatst. Inmiddels hebben
we een derde mogelijkheid gegeven: ”Givt” Zie hierna voor de uitleg.
Ø Op 7 september organiseren we een boekenbeurs in het Open Huis.
Ø Vrijwilligers zijn tijdens hun werkzaamheden als vrijwilliger collectief verzekerd bij de
zgn. VNG Vrijwilligersverzekering. De verzekering is afgesloten door de Gemeente bij
Centraal Beheer. Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd. Binnenkort zullen we in
een speciale editie van de nieuwsbrief hier aandacht aan te besteden.

Ø De agenda op de website wordt regelmatig bijgewerkt.
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.
Van de voorzitter:

Geven met de Givt app aan Open Huis Assen
Voor het goede werk van Het Open Huis in Assen is veel geld nodig. Het stelt ons instaat kwetsbare
mensen te helpen en te ondersteunen. Het Open Huis leeft in feite van giften, collectes, donaties en
subsidies. Daarom hebben we op onze website ook een speciale pagina voor het doen van giften en
donaties. (www.openhuisassen.nl/doneren)
Gelukkig wordt het werk van het Open Huis al gesteund door veel particulieren en instanties. De
komende jaren zullen we het pand van binnen grondig moeten aanpakken. Steeds meer mensen
komen binnen met hulpmiddelen. Het pand aan de Brink 25-26 zullen we nog toegankelijker (moeten)
maken. Daarvoor is veel geld nodig. Wij hopen dat nog meer mensen ons met hun gift willen helpen.
Er zijn steeds meer mogelijkheden en manieren om te doneren. Een hele moderne manier is het
geven met de zogenaamde “Givt” app op de smartphone.
Bij het Open Huis kan nu ook gedoneerd worden met de Givt app. Wij hebben daartoe op onze
website, drukwerk en giften bus een zogenaamde QR-code opgenomen. Wanneer deze QR-code met
de Givt app wordt gescand kan op een eenvoudige manier aan het Open Huis gedoneerd worden.

Makkelijk, veilig en anoniem geven

