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Dit document bevat de publiek beschikbare informatie in het kader van de vereisten die door de Belastingdienst 
worden gesteld aan zogeheten ANBI-organisaties. 
 
Samenstelling van het bestuur 
 
Benoemde leden van de participerende kerken per 1 januari 2017 
 
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: anke.gorter@kpnmail.nl 
      Baptisten-Gemeente 
 
B(en) Boschman    Kennemerland 8,  9405 LJ  Assen 
      Tel.: 356246 
      Email: tboschman@home.nl 
      Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
       
E(tta) Hulsebos     Gravenlanden 65,   9407 JP  Assen 
      Tel.: 374725 
      Email: ettahulsebos@gmail.com 
      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  
 
De interkerkelijke Stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk (Open Huis van de Kerken) beoogt, in 
overeenstemming met de statuten van de Stichting, om als gezamenlijke Kerken op een praktische wijze present te 
zijn in de binnenstad van Assen. Voor het eerst opende het Open Huis haar deuren op 12 november 1988. In het 
Open Huis is iedereen van harte welkom ongeacht geloof, geslacht, kleur, ras, land van herkomst of 
levensovertuiging.  
“Omzien naar de naaste”, barmhartigheid en solidariteit zijn de kernbegrippen voor het Open Huis van de Kerken.  
 
Iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting, rust of bezinning is van harte welkom. Het is ook een plaats waar je 
zomaar binnen kunt lopen voor een kopje koffie en/of thee of om de krant te lezen. Het is dan ook mooi dat het 
symbool van de gastvrijheid, de ananas, ons pand op 3 plaatsen siert. 

          
 

Vrijwilligers In het Open Huis bieden een luisterend oor, hebben geen vooroordelen, zijn integer en werken op 
basis van vertrouwen. In het Open Huis kun je je verhaal kwijt op levensbeschouwelijk en/of maatschappelijk 
gebied. Vrijwilligers geven bezoekers een gevoel van warmte, zodat je er niet alleen voor staat en dat je ertoe doet 
in deze ingewikkelde (participatie) samenleving. 
 
Het unieke van het Open Huis is dat in de Stichting zes Kerkgenootschappen uit Assen participeren.  Dat zijn: 

- Baptisten Gemeente 
- Christelijk Gereformeerde Kerk 

 - Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt 
 - Nederlands Gereformeerde Kerk 
 - Protestante Gemeente Assen 

- Rooms Katholieke Kerk 
 
In het afgelopen jaar zijn er vele activiteiten geweest in en om het Open Huis.  
Een speciale dag was Koningsdag. De dag startte met het zingen en spelen van Het Wilhelmus. Het Open Huis nam 
ook deel aan de vrijmarkt. Door de opbrengst hiervan konden we een noodzakelijke investering in het gebouw 
realiseren. Het Open Huis maakte haar naam waar op deze en andere dagen van het jaar: vele bezoekers wisten de 
weg naar de Brink te vinden.  
 

                
 

Een speciale eindejaarsactie voor het Open Huis was erg succesvol. De diaconie van de Protestante Wijkgemeente 
“De Drieklank” organiseerde een oliebollen actie ten bate van het Open Huis. Een recordopbrengst van bijna 
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€1.200,00!   Dit bedrag zal aangewend worden voor het noodzakelijke buiten schilderwerk van het pand. We hopen 
het pand hiermee een betere representatieve uitstraling te geven.  
 

                      
 
Kostenbesparing is voor volgend jaar een belangrijke uitdaging. We hopen het pand te kunnen voorzien van 
isolerende beglazing en energiezuinige lampen. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in een online te bedienen 
thermostaat. Hierdoor zijn we instaat de temperatuur in het pand op een juiste manier in te stellen. Door deze 
maatregelen zullen de maandelijkse energiekosten drastisch dalen. 
 
Nu de Brink volledig door de Gemeente Assen is gerenoveerd, is de toegankelijkheid verder toegenomen. De 
verbinding met o.a. de markt kan verder versterkt worden. Ook de verbinding en de relatie met de ondernemers aan 
de Brink proberen we het komende jaar te versterken. In 2017 zullen we de buren een inkijkje laten nemen in het 
Open Huis. Waarmee we beogen elkaar te versterken en ook elkaar van dienst te kunnen zijn. 
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Van het bestuur 
 
In het verslagjaar 2016 heeft het bestuur 9 maal vergaderd. 
Door bestuursleden zijn ook individuele gesprekken gevoerd met de kerkelijke achterban. 
Het jaar heeft mede in het teken gestaan van het onder de aandacht brengen van het Open Huis aan de inwoners van 
Assen e.o.  
Bestuursleden hebben in een aantal kerken toelichtingen gegeven op het werk van het Open Huis.  
Persberichten zijn verstuurd naar diverse media. Dit resulteerde in een aantal redactionele stukken in de 
Assercourant, Drenthejournaal, het Gezinsblad en het Kerkblad van de PGA. 
Onze voorzitter mocht live op RTV Drenthe in het programma “De Brink” en op Omroep Assen in “Asserlei” 
vertellen over de doelstellingen en het werk van het Open Huis.  
 
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. 
 
Twee medewerkersbijeenkomsten zijn georganiseerd voor de vrijwilligers. Eén van de bijeenkomsten vond plaats 
bij de voedselbank. Het contact met de voedselbank is volgens het bestuur een belangrijke stap. Volgens de 
voorzitter van de voedselbank hebben veel mensen die de voedselbank bezoeken behoefte aan gesprek of contact 
met anderen. Gezien de hoeveelheid bezoekers aan de voedselbank kunnen zij dit zelf niet bieden. Wellicht kunnen 
onze beider organisaties elkaar behulpzaam zijn op dit punt. Het contact met de voedselbank krijgt in het nieuwe 
jaar een vervolg. 
 
In het seizoen 2016/2017 liep de heer Theo Kiffers stage in het Open Huis. Theo is 4e jaar student aan de 
Hogeschool Windesheim, opleiding Godsdienst/Pastoraal werk. Theo wordt begeleid door de Wim Staal 
(jeugdwerker PGA). De stage loopt t/m eind februari 2017. 
 
 
 
Organisatie 
 
Het bestuur heeft een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden opgesteld en ingevoerd. 
Helaas zijn er 3 vacatures binnen het bestuur zodat de druk op bestuursleden toenam. 
Wegens het beperkte aantal bestuursleden is gebleken dat het structureel vastleggen van de taken meer overleg en 
tijd vergt. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden blijft voor het komende jaar een prioriteit.  
 
4 deelnemende kerken hebben een schriftelijk verzoek gekregen om uit te zien naar bestuursleden voor de stichting. 
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Medewerkers 
 
Vrijwilliger zijn betekent dat je uit eigen vrije wil het nut en de noodzaak inziet om je in te zetten voor een bepaald 
doel of zaak. Het Open Huis kan niet zonder vrijwilligers. Sterker nog, de vrijwilligers vormen de spil van het 
Open Huis. Zij zijn de dragende kracht. Zonder hen kan het Open Huis zijn deuren op de zes dagdelen per week 
niet openen. 
 
Vrijwillig staat niet gelijk aan vrijblijvend. Via een kwartaalrooster wordt iedere vrijwilliger ingeroosterd. 
Doorgaans is dat eens in de drie weken. We rekenen er dan ook op dat wie zich heeft aangemeld aanwezig is 
conform het rooster. 
 
De vrijwilligers ontvangen geen financiële beloning. Daartegenover staat de voldoening die de vrijwilligers 
ervaren. Het gewoon aanwezig zijn, het aandacht geven aan de gasten, het handen en voeten geven aan de 
diaconale opdracht. Want, hoe was het al weer?  
 
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling 
en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en 
jullie kwamen naar mij toe.”   
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, 
of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien 
en gekleed?  Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”  
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 
 
Het is opvallend dat er niet of nauwelijks verloop is onder de vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn al een lange tijd 
bij het Open Huis betrokken. Enkelen zijn er al bij vanaf de oprichting (in 1988). Stoppen met het werk komt niet 
voor in hun woordenboek. En mocht het voorkomen, dan is dat eerder noodgedwongen vanwege leeftijd en/of 
gezondheid.  
 
De aanwas van nieuwe vrijwilligers is helaas mondjesmaat. Kennelijk kiezen potentiële vrijwilligers voor een 
andere invulling van hun tijd of zien meer in kortlopende projecten. Een tendens die in de hele samenleving te 
herkennen is. Gerichte PR, gemeenteleden en parochianen persoonlijk aanspreken, dat is de weg voor het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Eenmaal betrokken bij het Open Huis, dan geeft het werk zoveel voldoening 
dat de vrijwilliger zich over het algemeen ook langdurig wil inzetten.  
 
We hebben op dit moment 50 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 65+ en uitschieters van 80+. 
Verjonging en aanwas zijn dus noodzakelijk. Vooral omdat we de noodzaak zien om een gevarieerder aanbod aan 
diensten te bieden.  
 
Helpt u ons?                                                  
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PR 
 
Het belangrijkste deel van de publiciteit is gericht op het werven van sponsoren en medewerkers. Tot 
voor kort werd hier voornamelijk via kerkbladen en folders aandacht aan besteed. In 2016 is o.a. gestart 
met het up to date maken van de website www.openhuisassen.nl . Een aantal nieuwe rubrieken zijn 
hieraan toegevoegd: nieuws, media, boekenkast. Geprobeerd wordt een meer interactieve website te 
maken waarbij regelmatig nieuwe items worden toegevoegd.  
Overige Pr-activiteiten in 2016 waren: 
   
  Twitter: @openhuisassen 
  Nieuwsbrieven voor vrijwilligers 
  Nieuwsbrieven voor geïnteresseerden 
  Nieuwe flyer/folder 
  Facebook: openhuisassen 
  Stoepbord voor het pand 
 
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 
 
 

          
                            
 
Openingstijden 
 
Zes dagdelen hangt de vlag van het Open Huis buiten; een teken dat de koffie klaar staat. 
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Bezoekers 
 
Zes dagdelen per week staat het stoepbord buiten en hangt de vlag uit; een teken dat de deur open staat en iedereen 
welkom is. 
 
De bezoekersgroep van het Open Huis is een zeer gevarieerde groep; mensen met behoefte aan ontmoeting, mensen 
met een beperkt budget of psychische aandoening. In het geheel een kwetsbare groep die om allerlei verschillende 
redenen het moeilijk hebben en daardoor moeite hebben om aansluiting te vinden in onze samenleving. 
 
Het Open Huis biedt de bezoeker een ruimte in huiselijke sfeer om zomaar binnen te lopen; een plek waar je gezien 
wordt en naar je geluisterd wordt. 
De geregelde bezoekers kennen elkaar goed. Zo worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld, met verjaardagen 
getrakteerd en aan een zieke bezoeker een kaartje gestuurd. 
In 2016 hebben we helaas wederom een bericht van overlijden van een bezoeker ontvangen. Aan de nabestaanden 
werd een condoleance verstuurd. 
  
Overzicht aantal bezoekers 
                                               

 
 
In 2016 hebben onze bezoekers 3328 maal het Open Huis bezocht. Een daling t.o.v. 2015. 
 
Gedurende enkele maanden hebben de werkzaamheden aan de herinrichting van de Brink bijgedragen aan een 
daling van het aantal bezoekers. Daarbij is het nieuwe parkeerbeleid rond de Brink een struikelblok voor onze 
bezoekers die afhankelijk zijn van taxi- en eigen vervoer. 
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INLOOPTIJDEN 
 

Ø Woensdagmorgen van            10.00 – 12.00 uur 
 

Ø Vrijdagmiddag van                   15.00 – 17.00 uur 
 

Ø Zaterdagmiddag/avond van     14.00 – 21.00 uur 
 

Ø Zondagmiddag/avond van       14.00 – 21.00 uur 
 
Tegen een kleine vergoeding kunnen de bezoekers koffie, thee, frisdrank, soep en chocolademelk gebruiken.  
In het weekend kunnen de bezoekers een broodmaaltijd gebruiken waarvoor een gering bedrag gevraagd wordt. 
 
Activiteiten bezoekers 
 
Het vrijblijvend binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje, of even wat rust, is voor onze geregelde bezoeker 
zeker het belangrijkste maar er wordt altijd verwachtingsvol uitgekeken naar een aantal gezellige festiviteiten.  
 
 In 2016 passeerde voor onze bezoekers het volgende:  
 

v Met 22 bezoekers is op vrijdagmiddag 1 januari, een middag waarop de deur van het Open Huis altijd open 
staat, het nieuwe jaar ingeluid. Een middag met veel gezelligheid en Nieuwjaar rolletjes. 

v Een aantal enthousiaste jongeren van het Christelijk Centrum Assen heeft op 27 februari voor een grote 
groep bezoekers een goed verzorgde maaltijd bereid. 

v Paaszondag 23 maart, was voor 28 bezoekers een gezellige drukke middag en avond. De dag werd 
afgesloten met een feestelijk buffet en korte liturgie.  

v Koningsdag is voor het eerst gevierd. Een bijzonder geslaagde dag met en voor onze bezoekers en veel 
belangstellenden.  

v Leden van de Baptisten Gemeente Assen hebben op zondag 30 oktober voor een druk bezocht Open Huis 
een smakelijk stamppottenbuffet bereid.  

v Op zaterdag 12 november is met 24 bezoekers Sint-Maarten gevierd. Een fijne middag met een uitgebreid 
koud buffet; aangeboden door de P.C.I. van de RK-parochie en verzorgd door een team van medewerkers 
en parochianen. 

v Sinterklaas en Piet zijn zaterdagmiddag 29 november op bezoek geweest en hebben een nieuwe boekenkast 
aan het Open Huis geschonken. Ook kregen alle bezoekers een presentje en een chocoladeletter. De 
presentjes worden elk jaar gedoneerd door de serviceclub Zonta Drenthe. De dag eindigde met een lekkere 
snertmaaltijd.  

v 1ste Kerstdag is met 25 bezoekers feestelijk gevierd. Een sfeervol huiselijk samenzijn met een uitgebreide 
maaltijd en korte liturgie. 
 
Ook in 2016 sierden op twee hoogtijdagen Pasen en Kerstmis mooie bloemstukken de huiskamer; 
geschonken door de Protestantse Wijkgemeente Vredenoord.  
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Activiteiten medewerkers  
 
In 2016 hebben er 3 specifieke activiteiten voor de medewerkers plaatsgevonden. 
 
D.d. 11 januari 2016 trof men elkaar beneden in de huiskamer. Na een korte toespraak van de nieuwe 
voorzitter Jans Enting onder het genot van een kopje koffie compleet met rolletjes heeft men elkaar 
Nieuwjaarwensen gegeven.  Daarna vermaakte men zich met een quiz over de huisregels voor bezoekers 
en medewerkers. 
 
Op 27 april 2016 was het Open Huis voor de eerste maal open voor iedereen. Tussen 09.00 (na de 
opening met zang en trompet met het Wilhelmus vanaf het balkon) en 16.00 uur was het gezellig druk en 
werden goede zakengedaan door de verkoop van ingebrachte spullen. 
 
Op 30 september 2016 was er een gezellige middag voor de medewerkers. 
Onder leiding van een gids werd een rondleiding gegeven door de nieuwe locatie van de voedselbank aan 
de Brunelstraat. De relatie met het Open Huis werd daarbij duidelijk, net als het belang van de 
Voedselbank in de huidige samenleving. 
Aansluitend werd aan de medewerkers in het Open Huis een warme maaltijd aangeboden, door 
verschillende medewerkers zelf gekookt. 
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Financiën  
 
De financiële middelen zijn een blijvende zorg. 
 
Uiteraard zijn wij heel blij met een positief saldo over 2016. 
 
Het bestuur bedankt de kerken, stichtingen, fondsen en donateurs die hiervoor gezorgd 
hebben.  
 
Echter, er is in 2017 het nodige achterstallig onderhoud te verrichten. Bovendien werden we 
pijnlijk geconfronteerd met rioleringsproblemen. Dit heeft er toe geleid om enige fondsen te 
benaderen om ons hierin te ondersteunen. 
 
Weliswaar hebben we wat reserves opgebouwd, maar deze zullen niet voldoende zijn om het 
noodzakelijke onderhoud te laten verrichten. 
 
Daarom ook een appél aan al onze gulle gevers om ons, ook in 2017, wederom financieel te 
ondersteunen, zodat wij ook in 2017 dienstbaar mogen zijn voor onze medemens. 
 
Met dank alvast voor uw medewerking. 
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Financieel jaarverslag 2016 
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Balans per 31 december 2016  
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Toelichting op de balans 
 
Pand Brink 26 
 
Het pand is aangekocht in november 1990. Het is tegen de historische aanschafprijs (€ 121.554,56) gewaardeerd. 
De opstal zal worden afgeschreven tot € 102.100,54. 
Vanaf 01-01-1996 is niet meer afgeschreven. De verzekerde waarde van het pand is € 575.000,00. 
In de opstal is een bedrag van € 14.930,00 begrepen inzake verbouwing welke betaald is uit de gift van Skanfonds. 
Dit bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven. Inrichting pand wordt in 10 jaar afgeschreven, met uitzondering van 
de eigen investering ad. €800,00 
 
Toelichting eigen vermogen:                          Toelichting bestemmingsfonds: 
Stand 1-1-2016                                             43.067                    Stand 1-1-2016              34.538             
Saldo                                                      2.031                    Vrijval 10 jaar           -/-   6.681 
                                            _______                                                    _________ 
                                                       € 45.098                                                    €     27.857                                                                                  
 
Leningen 
 
Stichting Rotterdam: Dit betreft een renteloze lening met een vervaldatum op 15 december, ingaande 1991. 
Jaarlijks dient € 4.537,80 te worden afgelost, waarbij vanaf 01-01-1996 op de resterende schuld à € 22.689,01 geen 
aflossingsplicht meer rust. 
 
Diaconie Protestantse Gemeente Assen: Het betrof een lening à 8% met een vervaldatum op 1 november, ingaande 
1991. In de eerste 5 jaren behoefde geen aflossing te worden betaald. Na overleg tussen bestuur en de Protestantse 
Gemeente is besloten dat deze lening aflossingsvrij is tot en met 2001. De rente wordt jaarlijks aangepast aan de 
rente op de kapitaalmarkt. Over 2016 is de rente gesteld op ongeveer 2,5 %. 
 
In 2009 is er een nieuwe hypothecaire lening aangegaan met de Protestantse Gemeente Assen t.w.v. € 123.818,00, 
hierin is opgenomen de bestaande lening ad. € 45.378,00. 
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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, ondanks de “harde” maatschappij waarin we leven, mensen zijn die zich 
belangeloos willen blijven inzetten voor de naaste. 
 
Het Open Huis Assen staat daarin gelukkig niet alleen. Het DAK (de overkoepelende organisatie) 
probeert daarin een voortrekkersrol te spelen in de richting van allerlei verschillende maatschappelijke 
overheden. Met enige regelmaat zal het bestuur, al dan niet in samenwerking met het DAK, aandacht 
blijven besteden aan de doelstellingen en uitgangspunten van het Open Huis en haar positie in de 
maatschappij. Veranderingen in de samenleving zullen invloed hebben op het werk van het Open Huis. 
Hoe gaan we bijvoorbeeld om met eenzaamheid, laaggeletterdheid, vluchtelingen etc. etc.  
 
In 2016 is het Open Huis schoorvoetend begonnen op sociale media (website, twitter, facebook) en het 
verzenden van nieuwsbrieven. We denken dat dit belangrijk is voor het Open Huis om haar positie in de 
samenleving te verstevigen. 
 
Het bestuur doet hierbij een oproep aan alle deelnemende kerken bestuursleden aan te dragen voor het 
werk van het Open Huis. Op dit moment zijn er 3 vacatures te vervullen. Daarnaast zijn er bestuursleden 
die al een aantal keren hun periode hebben verlengd en zich graag “alleen” als gastheer/vrouw willen 
blijven inzetten voor het Open Huis. 
 
We hopen samen met donateurs, sponsoren, vrijwilligers, (nieuwe) bestuursleden van 2017 een 
sprankelend en vernieuwend jaar te maken! 
  
 

 
 
                             Tweedehands boekenmarkt  
 
 


