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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 2018 

 

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 

 

R(ené) Hilgenga    ‘t Witzand 4, 9463 PA Eext  

Tel:      0625196035 

Email: rhilgenga@gmail.com  

Nederlands Gereformeerde Kerk  

 

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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mailto:anke.gorter@kpnmail.nl
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mailto:rhilgenga@gmail.com
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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 2017 maakte het Open Huis haar naam als gastvrij inloophuis waar. Op de volgende dagen wisten vele 

bezoekers de weg naar de Brink te vinden. 

 

-Paasviering op Eerste Paasdag 

-Koningsdag 

-St Maarten: Maartensbuffet 

-Sinterklaas 

-Klaverjas tweedaagse 

-Kerstviering  op Eerste Kerstdag 

-Oud en Nieuwjaarsdag 
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Kostenbesparingen zijn in 2017 gerealiseerd door energiebesparende lampen aan te schaffen en door de installatie 

van een digitale thermostaat die met een app via internet te bedienen is. Helaas is noodgedwongen de aanschaf van 

isolerende beglazing uitgesteld. In 2017 raakte de riolering in het pand op een zodanige manier en plaats verstopt 

dat veel geld moest worden geïnvesteerd om dit weer up to date te krijgen.  

Het pand aan de Brink 25 is in de maand september 2017 geschilderd. Het pand ziet er nu prachtig en representatief 

uit.  

 

                                                  
 

 

                                                                                                                 
Het bestuur heeft in 2017 lang en intensief gediscussieerd over de toekomst van het Open Huis en de wijze waarop 

het in de toekomst present wil zijn in het centrum van Assen. Vele ideeën zijn het bestuur aangereikt.  Het 

stageproject van Theo Kiffers over ‘presentiebenadering’  is een waardevol aanvulling gebleken in deze discussie 

en heeft mede bijgedragen aan de richting waarin het bestuur denkt over de toekomst van het Open Huis. 

Belangrijk in de discussie is het karakter van het Open Huis als inloophuis voor iedereen die behoefte heeft aan 

contact, gezelschap, warmte, ontmoeting etc.  Centraal blijft staan dat het Open Huis in de toekomst een gastvrij 

inloophuis moet zijn en blijven. Het bestuur hecht eraan dat het karakter van het Open Huis blijft zoals het nu is. 

Dat wil niet zeggen dat alles bij het oude moet blijven. Natuurlijk zullen (nieuwe) wegen worden gezocht waardoor 

het Open Huis een blijvende “presentie” behoudt in het centrum van Assen. Moderne middelen en nieuwe 

activiteiten zullen worden gebruikt en ingezet om dit alles blijvend waar te kunnen maken. Ontwikkelingen in de 

stad zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden en daar waar mogelijk zal gezocht worden naar aansluiting 

bij deze ontwikkelingen of activiteiten. 

Punten van zorg blijven de financiën en het aantal vrijwilligers van de stichting. Deze zorgen beperken het bestuur 

in haar mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen. Maar met creativiteit en innovatie zullen we dit het hoofd 

kunnen bieden. 

Het bestuur is blij dat voor gasten ook nieuwe diensten konden worden toegevoegd aan het Open Huis. Zo werd er 

meer gebruik gemaakt van de pc en gratis wifi in het pand. Op iedere eerste zaterdag van de maand kunnen 

bezoekers (gratis) hulp krijgen bij het betreden van de digitale snelweg en overige digitale zaken. Iedere gast krijgt 

zijn/haar eigen account op de pc. Hierdoor is de privacy van de gebruiker gewaarborgd. De openstelling op 

nieuwjaarsdag 2018 is positief door gasten ontvangen en zal zeker een vervolg krijgen. 
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Van het bestuur 

 
In het verslagjaar 2017 heeft het bestuur 10 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, websites van aangesloten Kerken en 

de zondagsbrieven. 

 

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. Op Hemelvaartsdag werd in de Gouveneurstuin 

een openluchtdienst gehouden. De collecte werd bestemd voor het Open Huis. Het bestuur kreeg de mogelijkheid 

een toelichting te geven op het werk van het Open Huis. 

 

 
 

 

Twee medewerkersbijeenkomsten zijn georganiseerd voor de vrijwilligers. De eerste bijeenkomst stond in het teken 

van de presentatie van het stageverslag van Theo Kiffers over presentiebenadering. Tijdens de tweede bijeenkomst 

hebben we een stadwandeling, onder begeleiding van mensen van de historische vereniging van Assen, gemaakt. 

We hebben onze stad weer op een iets betere manier leren kennen. 

 

Het bestuur kijkt terug op een jaar vol activiteiten in en om het Open Huis en hoopt in het komende jaar met 

dezelfde inzet en creativiteit dit voort te zetten. In 2018 zullen we het 30-jarig bestaan van het Open Huis 

uitgebreid vieren. 

 

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.  

 

Alle deelnemende kerken hebben een schriftelijk verzoek gekregen om uit te zien naar bestuursleden voor de 

stichting. René Hilgenga is in 2017, namens de Nederlands Gereformeerd Kerk, toegetreden tot het bestuur. Helaas 

heeft hij besloten in april 2018, wegens drukke privéomstandigheden, af te treden. Het bestuur is René dankbaar 

voor de inzet in deze periode.  



 

7 
 

Medewerkers en activiteiten 2017 

 
Het aantal medewerkers van het Open Huis is de laatste jaren redelijk constant. Dat wil zeggen jaarlijks is het 

aantal nieuwkomers en vertrekkers ongeveer gelijk.  Helaas is het aantal over de afgelopen jaren daarmee on 

consequent te laag voor het aantal diensten dat via het rooster wordt ingedeeld. 

Komt daar een periode van ziekte in, dan is dat niet altijd makkelijk op te vangen. 

In 2017 hebben 4 mensen zich aangemeld om als nieuwe medewerker aan de slag te gaan. Daar staat tegenover dat 

3 medewerkers zich genoodzaakt voelden om te stoppen. Deels door hun leeftijd, deels door 

gezondheidsproblemen onder invloed van de leeftijd. 

Wat gelukkig niet vaak gebeurt is dat een medewerker overlijdt tijdens de “actieve dienst”. Helaas is dat in 2017 

wel gebeurt. Na een kort ziekbed is een van de langst aanwezige medewerkers overleden. Charlot heeft zich binnen 

het Open Huis zeer verdienstelijk gemaakt, is een aantal jaren bestuurder geweest is en hield zich o.a. bezig met 

dagelijkse gang van zaken binnen het Open Huis. 

Eveneens kregen we in 2017 bericht van het overlijden van 2 oud-medewerkers uit de periode 1989-2003. 

Tijdens het jaar zijn 5 medewerkers wegens ziekte korte of langere tijd niet in staat geweest om hun werk in het 

Open Huis te kunnen doen. 

In het begin van het jaar is een stagiaire werkzaam geweest die tegelijk een onderzoek deed naar het functioneren 

van het Open Huis en hoe de medewerkers dat ervaren. Op een medewerker avond in mei is daar een presentatie 

over geweest met een verrassend positievere uitslag dan eigenlijk verwacht werd. Vooral ook afgezet tegen andere 

gelijksoortige instanties in het land.  

Op 22 september werd de opening van het nieuwe seizoen 2017- 2018 een gezellige middag en avond voor de 

medewerkers. Onder leiding van dhr. M. Hiemink van de Historische Vereniging Assen werd een stadswandeling 

gehouden en een “boekje” opengedaan over de stad Assen. Aansluitend was er een gezamenlijke maaltijd en de 

mogelijkheid kennis te maken. Te hernieuwen met elkaar.  

Op 16 en 17 december werd voor het eerst een klaverjasdrive gehouden tussen medewerkers, gasten en 

“buitenstaanders/ klaverjasliefhebbers” van het Open huis van 14.00 tot 21.00 uur. Koffie/ thee, fris en eten voor 

rekening van het Open huis met totaal 12 deelnemers. De winnaar kreeg een wisselbeker. 

Op 30 december was er een nieuwe activiteit voor enkele medewerkers. @ dames en hun partners hebben die 

middag oliebollen en appelbeignets staan bekken ten behoeve van de gasten en natuurlijk de oudejaarsviering. 
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PR 
 
Het belangrijkste deel van de publiciteit is gericht op het onder de aandacht brengen van de activiteiten die in het 

Open Huis plaatsvinden. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan het werven van sponsoren en medewerkers. 

Het doel van PR zal de komende jaren steeds meer gericht zijn op de activiteiten die in het Open Huis plaatsvinden. 

Tevens zullen we het komend jaar contacten leggen met de politiek. Op 21 maart 2018 worden 

gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Eind december 2017 hebben alle politieke partijen van Assen een 

uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan bijeenkomsten in het Open Huis gericht op de komende verkiezingen. 

 

 

Pr-activiteiten in 2017 waren: 

   

  Website www.openhuisassen.nl up tot date houden. 

  Twitter: @openhuisassen actuele informatie geven over de activiteiten. 

  Nieuwsbrieven voor vrijwilligers over nieuwsfeiten in en om het Open Huis. 

  Nieuwsbrieven voor geïnteresseerden idem. 

  Nieuwe flyer/folder met foto’s van het nieuw geschilderde pand. 

  Facebook: openhuisassen voor actuele informatie over de activiteiten. 

  Stoepbord voor het pand voor de herkenbaarheid. 

  Toelichtingen geven in kerkdiensten en bijeenkomsten. 

  Vermelding van het Open Huis op websites van deelnemende Kerken. 

  Vermelding van activiteiten in zondagsbrieven van Kerken. 

 

 

 

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 

 

 

 

          
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.openhuisassen.nl/
http://www.netwerkdak.nl/
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Openingstijden 

                                       
 

Bezoekers 

 
Als het stoepbord buiten staat en de vlag uithangt staat de deur open en is iedereen welkom die behoefte heeft aan 

een luisterend oor, een gezellig gesprek of gewoon een plek waar je jezelf kunt zijn.  
Zes dagdelen per week is het Open Huis een gastvrije plek waar het goed toeven is; waar je kunt genieten van een 

kop koffie/ thee à € 0,50; een spelletje klaverjas kunt doen of gewoon de krant lezen. 

Op de zaterdag- en zondagmiddag rond 17.30 uur kan tegen een kleine vergoeding een broodmaaltijd worden 

genuttigd. 

De consumpties en maaltijden op de feestdagen zijn gratis. 

 

Overzicht aantal bezoekers 2017 

 

 
 

 

In 2017 hebben onze bezoekers 2902 maal het Open Huis bezocht.   

Gedurende de zomermaanden loopt het aantal bezoekers meestal wat terug.  

Het vieren van Koningsdag in april en de Klaverjas-2-daagse in december gaven een toeloop van nieuwe bezoekers 

en vele belangstellenden.  

              

januari 
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juni 
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augustus 

september 

oktober 

november 

december 

0 50 100 150 200 250 300 350 

aantal bezoekers in 2017 

aantal bezoekers 
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                          Bijzondere  activiteiten bezoekers 

 

Terugkijkend bestonden de activiteiten in 2017 voor en groot deel uit bekende jaarlijkse festiviteiten, 

zoals Pasen, Kerst, Sint Maarten, Sinterklaasfeest en Koningsdag. 

Voor onze bezoekers zijn het allemaal belangrijke dagen van ontmoeting en saamhorigheid. 

Via een aankondiging in de huiskamer worden zij geïnformeerd en uitgenodigd en kunnen zij hun voornaam op een 

intekenlijst te zetten.   

 

 

 Op zondagmiddag 1 januari is met onze bezoekers het nieuwe jaar ingeluid met Drentse rollegies en 

chocolademelk + slagroom. 

 In het eerste weekend van maart hebben onze bezoekers lekkere porties stamppot meegekregen met 

rookworst, speklapje of gehaktbal. Een onverwachte verrassing van het bestuur en de recreatiecommissie 

van de Anemoonflat. 

 16 April, eerste paasdag is het Open Huis druk bezocht. De dag is afgesloten met een uitgebreid paasbuffet. 

Het paasbloemstuk van de Opstandingskerk trok ieders aandacht. 

 Het vieren van Koningsdag is weer een geslaagd evenement geweest. De verkoop van tweedehands spullen 

en boeken is naar ieders tevredenheid verlopen.  

 De baptisten Gemeente Assen heeft op 22 oktober voor een stamppottenbuffet gezorgd. Een gezellige 

opening van de donkere dagen die dan komen gaan. 

 Zondag 12 november is Sint-Maarten gevierd. Het salade-buffet wordt elk jaar verzorgd door een team van 

de RK-parochie en mogelijk gemaakt door een gift van de PCI. 

 Zaterdag 2 december is Sint-Nicolaas op bezoek geweest. Zoals elk jaar heeft de serviceclub Zonta Drenthe 

voor mooie presentjes gezorgd. Traditiegetrouw is de dag afgesloten met een lekkere snertmaltijd. 

 In het weekend van 16 – 17 december is voor het eerst een Klaverjas-2-daagse gehouden. Twee 

succesvolle dagen met als afsluiting een smakelijke nasimaaltijd. Een vaste bezoeker van het Open Huis 

mocht de wisselbeker in ontvangst nemen.    

 De kerstpakkettenactie van de Riki Stichting maakt het mogelijk dat de inhoud van een aantal pakketten 

onder onze bezoekers verdeeld kan worden. 

 In de week voor Kerst zorgt een van de medewerkers dat de bezoekers zich kunnen aanmelden voor het 

kerstdiner bij van der Valk. Dit gaat uit van het Nationaal Ouderen Fonds. Elk jaar worden een 20 tal 

plaatsen voor onze bezoekers gereserveerd.  

 De kerstviering, een warme en sfeervolle samenkomst op eerste kerstdag, is druk bezocht. Na de 

uitgebreide warme maaltijd kregen alle bezoekers een kleine kerstattentie mee; aangeboden door de PCI.  

Het kerstbloemstuk uit de Opstandingskerk maakte dat de huiskamer extra mooi versierd was.  

 Zaterdag 30 december hebben medewerkers met hun partners verse oliebollen gebakken in de achtertuin. 

Een warme lekkernij om samen met de bezoekers gezellig het jaar af te sluiten 

 Op zondag 31 december is het Open Huis tot 21 00 uur open gebleven tot de laatste oliebollen en 

appelflappen verdeeld en op waren. 

 

                                                                   
 

                                             Het kerstbloemstuk van de Opstandingskerk 
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              Financieel jaarverslag 2017  
                
De financiële middelen zijn een blijvende zorg.  

 

Helaas moeten wij u een negatief saldo melden over 2017.  

 

Dit heeft alles te maken met een reeds geplande schilderbeurt van het pand, maar ook met onvoorziene 

rioleringsproblemen.  

 

Hiervoor zijn verschillende fondsen benaderd om financiële ondersteuning.  

Dit is helaas niet gelukt, zodat wij een beroep moesten doen op onze reserves.  

 

Wel willen wij alle kerken, stichtingen, fondsen en donateurs hartelijk danken voor de ruime overschrijding van de 

begroting.  

 

Ook in 2018 is reeds uitgesteld onderhoud nodig en wel dubbele beglazing (deels glas in lood). 

 

Daarom ook een appél aan al onze gulle gevers om ons, ook in 2018, wederom financieel te ondersteunen, zodat 

wij ook in 2018 dienstbaar mogen zijn voor onze medemens.  

 

Met dank alvast voor uw medewerking. 
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 Balans per 31 december 2017      
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Exploitatieoverzicht per 31 december 2017 
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Toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten 2017 
 
Pand Brink 26:  

 

Het pand is aangekocht in november 1990. Het wordt tegen de historische aanschafprijs (€ 121.555) gewaardeerd.  

 

1.         De opstal zal worden afgeschreven tot € 102.101. Vanaf 01-011996 is niet meer afgeschreven.  

            In de opstal is een bedrag van € 14.930 begrepen inzake verbouwing die betaald is uit de gift van het  

            SKAN-fonds (tegenwoordig KANS-fonds). Dit bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven. 

            Inrichting pand wordt in 10 jaar afgeschreven, met uitzondering van de eigen investering ad € 800.  

 

2          De verzekerde waarde van het pand is € 575.000. 

 
       -    Toelichting eigen vermogen  

            Stand 0101-2017    € 45.098  

            Nadelig saldo          €   7.129  

                                           _______  

            Resteert                    € 37.969  

   

       -    Toelichting bestemmingsfonds  

            Stand 0101-2017    € 27.857  

            Vrijval 10 jaar         €   6.681 

                               _______  

Resteert                   € 21.176 

 

               

Leningen:  

 

                     -   Stichting Rotterdam: dit betreft een renteloze lening met een vervaldatum op 15 december 

ingaande 1991. Jaarlijks dient € 4.538 te worden afgelost, waarbij vanaf 01-01-1996 op de resterende 

schuld à € 22.689 geen aflossingsplicht meer rust. 

 

                        -   Diaconie Protestantse Gemeente Assen: het betrof een lening à 8% met een vervaldatum op 

01 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 2017 is  

de rente gesteld op 2,2 %  

 

                        -   In 2009 is een nieuwe hypothecaire lening aangegaan met de Protestantse Gemeente Assen  

ter waarde van € 123.818. Hierin is opgenomen de bestaande lening ad. € 45.378. 

 
              Giften:  

                            In de post Giften van Kerken en instanties is de € 400 opgenomen die van de STILA is gekregen  

                            voor de onkosten van de Kerstmis 2017. De kosten zijn inbegrepen in de post huishoudelijke 

                            kosten  

 

               Coördinator:  

               In 2017 is abusievelijk een storting te veel aan de coördinator gedaan à € 175. Dit zal in 2018 worden verrekend.  

 

               Groot onderhoud:  

 

               Het bedrag bij onderhoud/ inrichting valt erg groot uit. Oorzaak is een niet begrote uitgave van ruim € 8.000 voor 

               de reparatie van het hoofdriool onder het pand. Dit zat nagenoeg geheel verstopt door een opeenhoping van  

               jarenlange en inmiddels versteende obstructie in de pijp. 
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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 in onze participatiesamenleving mensen zijn die zich belangeloos willen blijven 

inzetten voor de naaste die op één of andere manier niet of minder goed kunnen meedoen. 

 

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 organisaties en natuurlijk de 

politiek. 

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.  

 

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 2018 een sprankelend, 

creatief en vernieuwend jaar te maken! 

  

 

 
 
                             Tweedehands boekenmarkt  

 

 


