
Vereniging Huis Assendorp 
In Huis Assendorp is besloten tot het oprichten  
van een vereniging. Deze vereniging organiseert en 
coördineert alle activiteiten in Huis Assendorp. 

Voor wie?
Voor iedereen die Huis Assendorp een warm hart toedraagt.  
Zowel bewoners en ondernemers binnen als betrokkenen buiten  
Huis Assendorp.

Waarom een vereniging?
•  Als vereniging brengen we structuur aan in alles wat er speelt qua 

initiatieven en de voortgang. 
•  Als vereniging kunnen we gemakkelijker samen dingen organiseren  

en verbeteren.
• Als vereniging kunnen we gemakkelijker aanspraak maken op subsidies.

Wat zijn de voordelen?
• Als lid heeft u invloed op de besluiten in de vereniging. 
• Als bewoner bent u automatisch gratis lid.
•  Als bewoner kunt u daarnaast een verenigingsabonnement  

afsluiten. Daarmee krijgt u korting op activiteiten, uitjes. 
•  Ondernemers, wijkbewoners en andere betrokkenen betalen 

lidmaatschapsgeld. Als ze dat willen krijgen ze daarmee korting  
op activiteiten en uitjes.



Wie gaat waarover?
•  Bewoners gaan in het bijzonder alleen over zaken die  gaan over  

het anders gebruik van Huis Assendrop (beheerzaken). 
•  Bewoners, ondernemers & wijkbewoners gaan samen over  

activiteiten (reuring) die we met elkaar organiseren  

Hoe werkt het praktisch?
•  Betrokken bewoners en eventueel wijkbewoners nemen met  

elkaar zelf initiatieven. 
•  Tijdens de Huisvergaderingen bespreken hun idee en leggen daar  

ook besluiten voor.
•  Het Dagelijks Bestuur (DB) zit de huisvergaderingen voor, waar  

de besluiten met elkaar genomen worden. 
•  Het DB van de Vereniging faciliteert daar waar nodig de initiatieven  

en zorgt ervoor dat de communicatie naar alle bewoners  
georganiseerd is. 

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op via: 
info@huisassendorp.nl
Tel. 038 250 00 02
www.huisassendorp.nl

Initiatieven vereniging  
Huis Assendorp

Cultuur
•  Film
• Muziek
• Koor/zingen
• Dans

Kunst & Crea
•  Tentoonstellingen
• Schildersclub
• Crea

Culinair
•  Resto vanharte
•  Maandagochtend
koffie

• Borrelen

Sport & Spel
•  Bridgeclub

Educatie
•  Lezingen
• Alzheimer Café

Gebruik gebouw
•  Logeerkamer
• Tuincommissie
• Schoonmaak
• Wasmachines
•  Toewijzings

commissie
• Huismeester


