Huishoudelijk reglement
De Stichting “Open Huis Sint Cathrien” is gevestigd te Eindhoven.
De Stichting Open Huis Sint Cathrien , is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Eindhoven, onder nummer 17144984.
De Statuten van het Open Huis Sint Cathrien zijn gepasseerd bij de Notaris P.H.Schäfer te
Eindhoven in 2002.
De Stichting is gevestigd te Eindhoven, Begijnenhof 2, 5611 EL Eindhoven.
De Stichting voert haar werkzaamheden op twee lokaties uit t.w. Begijnenhof 2 en Kloosterdreef
31.
De Stichting heeft een beleidsplan. Dit is terug te vinden op de website van de stichting:
www.openhuiscathrien.nl
De Stichting is een oecumenisch initiatief en is nadrukkelijk een onafhankelijke en zelfstandige
stichting.
De Stichting streeft haar doelstelling na door in het centrum van Eindhoven op meerdere dagen
per week een ontmoetingsruimte met een lage drempel te realiseren voor iedereen die daar
behoefte aan heeft. Op Zaterdag is dat bij de Petrus Kerk aan de Kloosterdreef in het stadsdeel
Woensel.
De meeste gasten komen uit de doelgroepen: dak- en thuislozen, eenzamen, mensen met
psychische problemen, asielzoekers en illegalen, mensen uit Midden- en Oost Europese landen.
De Stichting werkt alleen met vrijwilligers, die verder geen geldelijke beloning ontvangen. De
vrijwilligers worden door periodieke trainingen toegerust op hun taak als gastvrouw of gastheer.
De Stichting verwerft actief eigen middelen door sponsorwerving en door collectes in kerken.
Spontaan worden ook giften ontvangen van fondsen en particulieren.
Bestuursleden en aandachtsgebieden.
 Anneke Nieuwenhuizen - voorzitter.
 Thijs Richter - secretaris en webbeheerder
 Loes Laurense - penningmeester.
 Bernadette van Litsenburg - coördinator.
 Anne Buskes - contactpersoon voor de gemeente
 Rob Kosterman - namens onze gasten
Naar aanleiding van de invoering van de wet WBTR op 1 juli 2021 voegen wij een aantal
afspraken toe aan dit huishoudelijk reglement. Binnen 5 jaar na 1-7-2021 zullen deze afspraken
opgenomen worden in de statuten.
 In de bestuursvergadering van 19 mei 2021is besloten dat Anne Buskes per direct
tekenbevoegd is, naast Anneke Nieuwenhuizen en Loes Laurense, voor de
bankrekening(en). Dit is gecommuniceeerd met de Triodos-bank.
 De (ex)vrijwilligers Riny Jonkers, Jetty Besnard en Nel Verbeek zijn bereid zitting te nemen
in de ontstentenis- en beletregeling van de Stichting mocht de situatie daar aanleiding toe
geven.
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