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Secretariaat/ penningmeester:
Brink 25, 9401 HT Assen

Telefoon: 0592 316102

E-mail: info@openhuisassen.nl
Bankrekeningnummer: NL 73INGB 0000 331222
Ten name van penningmeester Interkerkelijke Stichting voor M.D.P.-werk Open Huis
De Stichting is erkend als een ANBI-organisatie. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.
De Stichting is geregistreerd onder nummer 41018906 Drenthe
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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 2016
J(ans) Enting

Voorzitter

Hoofdvaartsweg 142,
9406 XE Assen
Tel.: 372776
Email: j.enting@ziggo.nl
Protestante Gemeente Assen

M(aria) Dreesens

Secretaris

A. van Scheltemalaan 2,
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

9405 AX Assen

B(en) Boschman

Kennemerland 8,
9405 LJ Assen
Tel.: 356246
Email: tboschman@home.nl
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Ch(arlot) Willegers

Hofakkers 34,
9471 HP Zuidlaren
Tel.: 050-4091019
Email: a.j.f.willegers@planet.nl

E(tta) Hulsebos

Gravenlanden 65,
9407 JP Assen
Tel.: 374725
Email: ettahulsebos@gmail.com
Waarnemer namens Leger des Heils

J(os) Engel man

Coördinator
medewerkers

Nobellaan 379,
9406 AM Assen
Tel.: 353490
Email: jaaengelman@hetnet.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.
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:
-

Christelijk Gereformeerde Kerk
Baptisten Gemeente
Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerk
Protestante Gemeente Assen
Rooms Katholieke Kerk

In de nabije toekomst probeert het bestuur meer kerkgenootschappen te interesseren voor het
Open Huis en hen daarin te laten participeren. Daarvoor zal het bestuur het komende jaar
afspraken maken met de verschillende kerkgenootschappen. Niet alleen met de kerken in de
gemeente Assen maar ook in de omliggende dorpen: Vries, Bovensmilde, Smilde, Rolde.
In het jaar 2016 wil het bestuur ook de visie en missie van de Stichting herijken. Passen de
uitgangpunten en grondslagen van de Stichting nog in de huidige tijd? Of moeten
aanpassingen worden doorgevoerd? Daarvoor zal o.a. contact worden gezocht met de
stadpredikant van Assen, en de diaconieën van de deelnemende kerken.
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Van het bestuur
In het verslagjaar 2015 heeft het bestuur 9 maal vergaderd.
Tevens zijn door sommige bestuursleden ook individuele gesprekken gevoerd met de
kerkelijke achterban.
Aan het begin van 2015 heeft het jaarlijks overleg plaatsgevonden met het College van
Diakenen van de PGA.
Hierop heeft in mei een vervolgoverleg plaatsgevonden met ds. Altena, voorzitter Missionair
Beraad van de PGA en Wim Staal, missionair/diaconaal jeugdwerker.
Een overleg om nieuwe activiteiten te ontwikkelen; met als doel het Open Huis meer
gestalte te geven binnen de gemeente Assen en ook daarbuiten.
In 2015 kwamen verschillende groepen voor hun activiteiten in het Open Huis bijeen.
 In het voorjaar organiseerde de Adventskerk voor zijn gemeenteleden een wandeling
rond de struikelstenen in Assen, waarbij het Open Huis als start- en eindpunt
fungeerde. Een prima gelegenheid om het werk van het Open Huis toe te lichten.
 In het weekend van de Kerkennacht Assen zijn de jongeren van de Protestantse
Gemeente Assen hun ‘Nacht zonder Dak’ begonnen in het Open Huis.
Voorafgaand aan de nacht hebben ze uitgebreid gesproken met een ex-dakloze
bezoeker van het Open Huis.
 In maart heeft de nieuwe burgemeester, de heer Marco Out, het Open Huis bezocht.
Het bezoek, georganiseerd door de fractie van de Christen Unie, was om de heer Out
kennis te laten maken met het werk van het inloophuis van de kerken.
Het Open Huis vervult immers een belangrijke maatschappelijke rol binnen de
samenleving van de gemeente Assen.

Organisatie
Doordat de stuurgroep opgeheven is, heeft het bestuur in de loop van 2015 gewerkt aan een
efficiëntere verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur.
Wegens het beperkte aantal bestuursleden is gebleken dat het structureel vastleggen van de
taken meer overleg en tijd vergt.
Zodoende blijft het zoeken naar nieuwe bestuursleden een prioriteit.
De vacature van de Chr. Gereformeerde kerk is nog niet vervuld en van de Nederlandse
Gereformeerde Kerk is de toezegging ontvangen dat de invulling binnen de Kerkenraad
besproken zal worden.
Het bestuur verwacht begin 2016 de herschikking en verdeling van de alle taken en
verantwoordelijkheden afgerond te hebben.
Na 10 jaar voorzitterschap heeft Henk Maat tijdens de vergadering op 14 december de hamer
overgedragen aan Jans Enting. Mede door de inzet van Henk kan het bestuur tevreden
terugblikken op een prettige samenwerking in de afgelopen tien jaar.
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Medewerkers
Het Open Huis draait geheel op een groep van 45 enthousiaste en betrokken medewerkers.
Echter, ieder jaar geven enkele medewerkers te kennen dat ze willen stoppen met het werk
voor het Open Huis. Ondanks de 6 nieuwe medewerkers die we in de eerste maanden van
2015 hebben verwelkomd, blijft het een probleem om de dagdelen in het weekend te
bemensen.
Via oproepen in kerkbladen en het verspreiden van folders is en blijft het werven van
medewerkers een prioriteit.
De terugloop van vrijwillige inzet is een tendens waar meer inloophuizen mee te maken
hebben. Op uitnodiging van de Stichting Netwerk DAK heeft het bestuur op 14 september de
regionale bijeenkomst van inloophuizen en buurtpastoraat bezocht. Het was een instructieve
avond met een inhoudelijk programma over de ontwikkeling van het vrijwilligerswerk in een
samenleving die snel verandert.
Begin september ontving het bestuur het overlijdensbericht van Ina de Vries, medewerkster
op de zondagavond. Een afvaardiging van het bestuur en medewerkers hebben de
uitvaartdienst bijgewoond. In haar verliezen wij een toegewijde medewerkster.
Het Open Huis dat middenin het centrum van Assen ligt, kan voor medewerkers die
genoodzaakt zijn om met de auto te komen, een parkeerprobleem geven.
Met het bestuur van de RK-parochie werd overeengekomen dat medewerkers tijdens hun
diensturen onder bepaalde voorwaarden gebruik mogen maken van het parkeerterrein van de
RK Kerk.
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PR
Het belangrijkste deel van de publiciteit is gericht op het werven van sponsoren en
medewerkers. Voornamelijk via kerkbladen en folders wordt hier aandacht aan besteed.
In het kerkblad [nr.17-2015] van de Protestantse Gem. Assen heeft Wim Staal in het artikel
“Een Dijk van een huis” de identiteit van het inloophuis goed weergegeven.
Aan de website www.openhuisassen.nl is voortdurend hard gewerkt. De nodige informatie
om aan de ANBI-regelgeving te voldoen is erop geplaatst en er zijn foto’s toegevoegd.
We blijven streven de website actueel te houden.
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.
Woensdagmorgen van

10.00 – 12.00 uur

Vrijdagmiddag van

15.00 – 17.00 uur

Zaterdagmiddag/avond van

14.00 – 21.00 uur

Zondagmiddag/avond van

14.00 – 21.00 uur
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Bezoekers
In 2015 hebben 3839 bezoekers het inloophuis bezocht. Een zeer geringe daling t.o.v. 2014.
In dat jaar brachten namelijk 3890 gasten een bezoek aan het inloophuis van de kerken.
Vooral in de zomermaanden was het aantal bezoeken minder, wat zich later weer herstelde.

aantal bezoekers in 2015
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Het inloophuis van de kerken voldoet nog steeds en is voor onze geregelde bezoeker een
belangrijke welkome plek in het centrum van Assen.
Een gezellig thuis waar je mag zijn wie je bent; waar je je begrepen en geaccepteerd voelt;
ongeacht wie of wat je bent.
Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar alleen naar je voornaam wordt gevraagd en
waar je tegen een kleine vergoeding koffie, thee, soep en chocolademelk kunt gebruiken.
Op zaterdag- en zondagmiddag kunnen de bezoekers een broodmaaltijd gebruiken waarvoor
een gering bedrag gevraagd wordt. De meer uitgebreide feestmaaltijden op eerste Paas- en
kerstdag zijn gratis evenals de consumpties op die dagen.
De geregelde bezoekers kennen elkaar goed. Tijdens het koffie drinken worden de laatste
nieuwtjes uitgewisseld. Met verjaardagen wordt er getrakteerd en bij ziekte een kaartje
gestuurd.
Helaas hebben we in 2015 ook het bericht van overlijden van drie gasten ontvangen.
Vrijwilligers en gasten hebben de uitvaartdiensten bijgewoond en aan de nabestaanden is een
condoleance gestuurd.
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Bijzondere activiteiten bezoekers
De inloop voor een kopje koffie, een praatje of even wat rust is een van de belangrijkste van
de reguliere activiteiten, want behalve de gezellige koffie-uurtjes zijn de jaarlijkse
festiviteiten, zoals het vieren van Sint-Maarten, Sinterklaas, Pasen en Kerstmis, ook erg
belangrijk voor de bezoekers.
Hoogtepunt op deze dagen is de gezamenlijke maaltijd waar gemiddeld ongeveer 25 gasten
aan deelnemen.
Voor de bezoekers zijn de volgende festiviteiten in 2015 georganiseerd:
 De pasta maaltijd op zondag 1 februari georganiseerd en verzorgd door 4 jongeren
van de Geref. Kerk de Kandelaar, onder leiding van jeugdleider Jens-Jan Mertens.
 Op zaterdag 21 maart een stevige uitgebreide maaltijd aangeboden en verzorgd door
wethouder Harmke Vlieg van de Christen Unie.
 Het paasbuffet met korte liturgie op eerste paasdag trok veel onverwachte nieuwe
gasten. Een drukbezocht en een gezellig samenzijn met veel blije mensen.
Het bloemstuk van de Opstandingskerk kreeg weer veel bewondering.
 De Baptisten Gemeente Assen heeft op zaterdag 17 oktober voor een zeer druk
bezocht Open Huis een smakelijke stamppot maaltijd bereid.
 Op zondag 15 november het Sint Maartenbuffet georganiseerd en verzorgd door een
parochieteam van de RK Kerk. Jaarlijks wordt dit financieel mogelijk gemaakt door
de Parochiële Caritas Instelling van de parochie.
 Het bezoek van de Sint en piet op zaterdagmiddag 28 november met als afsluiting een
goed gevulde erwtensoep- en roggebroodmaaltijd.
De Sint verraste alle bezoekers met een presentje; al vele jaren gedoneerd door de
serviceclub Zona Drenthe.
 Een gezamenlijke broodmaaltijd met gasten en jongeren gekoppeld aan een
kerstactiviteit op zaterdag 19 december. Georganiseerd en verzorgd door 12 jongeren
van de Protestantse Gemeente de Bron.
 Een feestelijk gevierde eerste kerstdag met een uitgebreide maaltijd en korte liturgie.
Een financiële gift van de Lionsclub Assen maakte het mogelijk de maaltijd extra
uitgebreid te maken. Alle bezoekers kregen een kleine attentie mee; aangeboden door
de PCI van de RK. parochie.

Het prachtige bloemstuk, geschonken door de Opstandingskerk, sierde ook in 2015 de
huiskamer.
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Activiteiten voor de medewerkers
In 2015 hebben er 3 specifieke activiteiten voor de medewerkers plaatsgevonden.
D.d. 26 januari 2015 trof men elkaar beneden in de huiskamer. Na een kopje koffie en elkaar
Nieuwjaar gewenst te hebben, vermaakte men zich in groepjes van 3 personen met het
oplossen van quizvragen over gebruiken en gewoonten in verschillende kerken.
Op 2 oktober 2015 was er een speciale dag voor de medewerkers.
Onder leiding vaan een gids werd een wandeling langs de struikelstenen in Assen gemaakt.
Daarna werd aan de medewerkers in het Open Huis een warme maaltijd aangeboden.
D.d. 24 november 2015 kwam ds. J. Eerbeek iets vertellen over zijn werk. Ds. Eerbeek heeft
jarenlang gewerkt als gevangenispredikant.
Vanuit dit werk ontstond de Stichting Exodus. Dominee Eerbeek is de motor geweest van het
ontstaan van deze Stichting.
Tijdens de laatste periode van hun detentie zorgt de Stichting Exodus voor opvang en
begeleiding van gedetineerden.
Ex-gedetineerden worden door de Stichting en begeleidt zolang als daar behoefte aan is. Veel
ex-gedetineerden doen daar dan ook een beroep op.
Op deze avond werd tevens de heer Jans Enting aan de medewerkers voorgesteld. Hij is vanaf
1 januari 2016 de heer Henk Maat opgevolgd als voorzitter van het Open Huis.

Voor het Open Huis aan de Brink 25 liggen vijf struikelstenen. In 2012 gelegd ter
nagedachtenis aan de voormalige bewoners; de familie Denneboom.
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Financiën
De financiële middelen zijn een blijvende zorg.
In 2015 had het Open Huis te maken met een sterke afname van donateurs en werden enkele
verzoeken aan instanties voor een financiële ondersteuning helaas niet gehonoreerd.
De nodige onderhoudsposten, zoals schilderwerk en de reparatie van de glas-in-loodramen
zullen voorlopig geen doorgang vinden.
Het schriftelijk bezwaar tegen de W.O.Z.-beschikking werd ook niet ontvankelijk verklaard.
Voor een groot deel is het Open Huis afhankelijk van de financiële ondersteuning van de
participerende kerken.
Daarbij is en blijft het noodzakelijk in en rond Assen de kerken aan te schrijven voor een
bijdrage of plaatsing op het collecteschema.
In het komende jaar wordt een wervingsactie voor donateurs gepland en zal voor de
financiering van de exploitatie, projecten e.d. de fondswerving weer een absolute noodzaak
zijn.
Het bestuur bedankt de kerken, fondsen, stichtingen die in het afgelopen jaar het Open Huis
financieel of in natura hebben ondersteund
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Financieel jaarverslag 2015 van het Open Huis van de kerken voor iedereen

Overzicht van baten en lasten over het jaar 2015.
In euro’s (€)
2014

Begroot

2015

LASTEN

394,00
1.560,00

Secretariaat
Telefoon
Energiekosten

343,00
356,00
3905,00

Training/Werv.Medew.
Verzekeringen

93,00
1121,00

Belastingen

1.674,00

Rente Lening

3715,00

Huishouding

2012,00

Coördinator

700,00

Diversen

622,00

Saldo
TOTAAL

Begroot

2015

8.500,00

8611,00

BATEN

Onderhoud/Inrichting
Schoonmaak

Afschrijving pand

2014

6681,00

500,00 1821,00
1.560,00 1.560,00 Giften
10900,00
Kerken/Instanties
350,00
73,00 Giften Particulieren 1150,00
350,00
357,00 Donateurs
1430,00
3700,00 3731,00 Opbrengsten
3700,00
Verhuur
350,00
242,00 Rente-opbrengsten
32,00
1.100,00 1.188,00 Omzet
1.800,00
Huishouding
1.800,00 1.565,00 Teruggave
452,00
energiekosten
3750,00 3.219,00 Uitkering schade
ruit
1.900,00 1891,00 Restitutie
60,00
Verzekering
700,00
700,00 Restitutie
telefoonkosten
700,00
579,00 Vrijval
6681,00
bestemmingsfonds
6.681,00 6.681,00 Teruggave
517,00
energiebelasting

3546,00
887,00
26722.00 23.441,00 24494,00
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900,00
800,00
1.500,00 1.418,00
4.000,00 4500,00
60,00
1800,00

19,00
1755,00

-

97,00

6.681,00 6.681,00
613,00

26722,00 23.441,00 24494,00

Toelichting op de balans
Pand Brink 25:
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:
Stand 1-1-2015
Saldo

€42.180
887
_______
€ 43.067

Toelichting bestemmingsfonds:
Stand 1-1-2015
€
41.219
Vrijval 10 jaar
-/- 6.681
_________
€ 34.538

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 3 %.
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.
Wietze Gorter, penningmeester
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Balans per 31 december 2015 Open Huis
In Euro’s (€)
AKTIVA

2014

Pand Brink 26
Grond
Opstal

11.345,00
171.661,00

Inrichting Pand
Totaal Pand

34.571,00
217.577,00

2015

PASSIVA

11.345,00 Eigen Vermogen
170.168,00 Bestemminfon
ds
29.383,00
210.896,00
Leningen
Stichting R
Protestantse
Gemeente
Assen
Totaal
Leningen

Liquide Middelen
Kas
Giro
Giro Plus
Afrondingsverschil
Totaal Liquide
Middelen
Totaal

73,00
8.435,00
3.823,00
-/- 2,00

127,00
9.249,00
3.842,00
-/- 2,00

12.329,00

13.216,00

229.906,00

224.112,00 Totaal

14

2014

2015

42.180,00
41.219,00

43.067,00
34.538,00

83.399,00

77.605,00

22.689,00
123.818,00

22.689,00
123.818,00

146.507,00

146.507,00

229.906,00

224.112,00

Tenslotte
Aan het einde van dit jaarverslag is het toepasselijk om iedereen die zich in 2015 voor het
Open Huis heeft ingezet hiervoor oprechte dank toe te zeggen. Het is en blijft hartverwarmend
dat je merkt dat er ondanks de “harde” maatschappij waarin we leven toch nog mensen zijn
die niet alleen naar zichzelf kijken maar ook naar de medemens willen omkijken die “het wat
minder” heeft, in welke vorm ook.
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. Zo is er recent een enquête geweest bij de
aangesloten huizen, gekoppeld aan een afsluitend/ informatief gesprek om de doelstellingen
voor de toekomst duidelijk voor ogen te kunnen krijgen.
Van belang hierbij is wel dat in elke plaats ruimte moet zijn voor de plaatselijke aanpak. Het
verschil zit immers altijd in de details. Mensen zijn geen van allen gelijk, hun wensen en
ongemakken dus ook niet. De grondregel voor het Open Huis: respect voor iedereen kan daar
gelukkig tot in lengte van jaren de basis voor blijven.
De precieze invulling komt dan vanzelf.
Nogmaals, dank aan allen en doe vooral zo voort.
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