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1. Voorwoord 

 
Het jaar 2010 was voor de stichting en zeker voor de secretaris/penningmeester 
een jubileumjaar. Op 1 december 2010 bestond Stichting Matthias 10 jaar. De 
secretaris/penningmeester is medeoprichter van de stichting en heeft vanaf het 
begin zitting in het bestuur. Door de vele ontwikkelingen in de maatschappij en 
politiek en de drukke werkzaamheden heeft het bestuur echter besloten pas een 
jubileum te vieren als de stichting 15 jaar bestaat, dus in 2015.  
 
Het jaar 2010 is niet vlekkeloos verlopen. Een aantal gebeurtenissen en 
noodzakelijke veranderingen hebben hun impact gehad op de werkzaamheden 
en beslissingen van het bestuur: enkele nieuwe bouwprojecten zijn stopgezet of 
van de hand gewezen en er is een nieuwe zorgverlener in dienst genomen. Ook 
gezondheidsperikelen van het bestuur maakten het er niet eenvoudiger op. 
Desondanks is het jaar 2010 bevredigend afgesloten. 
 
Voor ons ligt een nieuw jaar waarin enkele zaken goed op de rails gezet moeten 
worden. De financiën moeten voor de toekomst op orde zijn; daarvoor moeten 
potentiële donateurs en het bedrijfsleven warm gemaakt worden voor de 
doelstelling van de stichting. Woningcorporaties moeten worden geïnspireerd en 
gemotiveerd voor het leveren van appartementen voor onze doelgroep. Dat vergt 
inspanning van een idealistisch en flexibel bestuur. 

 
De uitspraken en foto’s in dit jaarverslag ondersteunen het voornemen om in het 
komende jaar toekomstgericht te gaan werken. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Met het oog gericht op de 
toekomst. 
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2. Activiteiten en gebeurtenissen in 2010 
 

 In 2010 hebben er twee bestuursvergaderingen plaatsgevonden, te weten op 
29 januari en op 13 augustus. Door ziekte en drukte is er geen ruimte 
gevonden om meer vergaderingen te beleggen. Wel zijn alle noodzakelijke 
onderwerpen besproken en zijn alle stappen en beslissingen verantwoord aan 
het voltallige bestuur. 

 Er zijn diverse overleggen geweest tussen het bestuur Stichting Matthias en 
de directie van de Heeren van Zorg om te komen tot een juiste methodiek 
voor de begeleiding van de bewoners van de Obsidiaan. 

 Maatregelen van de regering omtrent inkomen en zorg hebben een negatief 
effect op de kwantiteit van de zorgverlening aan bewoners. De 
kortingsmaatregel van 3 % op de persoonsgebonden budgetten zal in 2011 
van kracht worden. 

 De bouw van de appartementen in IJmuiden is definitief stopgezet door 
Zorgbalans en Synchroom. 

 Het bestuur heeft een mogelijke nieuwe locatie in Beverwijk afgewezen. 

 De secretaris heeft 24 woningcorporaties aangeschreven en inhoudelijke 
gesprekken gehad met 2 woningcorporaties. De contacten worden warm 
gehouden. 

 De geplande promotiefilm over kleinschalig wonen van PRIMO NH, waarin de 
locatie Obsidiaan gepresenteerd zou worden, is door bezuinigingen van de 
Provincie Noord-Holland niet tot stand gekomen. 

 Een mailing aan diverse bedrijven in de regio Kennemerland met 
donatieverzoeken is verstuurd. 

 De jaarlijkse bijdrage door de aangeslotenen op de wachtlijst is door het 
bestuur, in verband met de lange wachttijd en de onduidelijke vooruitzichten, 
afgeschaft. Alleen bij inschrijving wordt nog een eenmalige bijdrage gevraagd 
van € 30. 

 De stichting is op verzoek van één van de kandidaten op de wachtlijst zelf 
gaan meedoen aan de KIK-actie van de VOMAR. In het verleden werd dit 
gedaan door de Vrienden van Matthias. 

 Stichting Matthias is in december 2010 gaan meedoen met de Sponsorloterij. 
 
 

Creëer nu je eigen toekomst, 
voordat een ander het voor je doet. 
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3. De Obsidiaan en haar bewoners 

 

 De begeleiding van de bewoners van de Obsidiaan is sinds november 2009 in 
handen van de Heeren van Zorg. Het heeft vanzelfsprekend enige tijd gekost 
om aan elkaar te wennen en een vorm en werkwijze te vinden die voor een 
ieder bevredigend is. Na een jaar heeft het bestuur besloten de overeenkomst 
met de Heeren van Zorg voor onbepaalde tijd aan te gaan. Dit is op 15 
november 2010 door middel van een addendum op de 
samenwerkingsovereenkomst, vastgelegd. Het bestuur kan met tevredenheid 
constateren dat de begeleiding door de Heeren van Zorg professioneel en met 
oog voor het welzijn van de bewoners wordt uitgevoerd. 

 Met het vertrek van de vorige zorgverlener SIG heeft ook één van de 
bewoners besloten geen zorg meer af te nemen van de door Stichting 
Matthias gecontracteerde nieuwe zorgverlener, waarmee tegen de gemaakte 
afspraken is ingegaan. Desondanks heeft het bestuur geen maatregelen 
genomen, daar de betreffende bewoner in juli 2010 haar appartement heeft 
verlaten.  

 Het appartement dat medio 2010 is vrijgekomen door verhuizing van 
eerdergenoemde bewoner is op 1 augustus 2010 door een nieuwe bewoner in 
gebruik genomen. Deze kandidaat kwam volgens de wachtlijst als eerste in 
aanmerking. Door de inbreng van zijn PGB-inkomsten konden de uren van de 
begeleiding worden uitgebreid. 

 Op 2 december 2010 hebben de bewoners van de Obsidiaan van de 
warmbandwalserij van Tata Steel (voorheen Corus) een donatie ontvangen. 
De warmbandwalserij heeft nu al voor het 5e jaar een donatie gedaan, waar 
bestuur, bewoners en begeleiding erg blij mee zijn. Er zijn spellen en 
attributen voor de WII aangeschaft, waarmee de bewoners met veel 
enthousiasme aan de gang zijn gegaan. 

 
 
4. De Heeren van Zorg 

 
Zoals te verwachten viel, zijn er wat opstartproblemen geweest bij de overgang 
naar de nieuwe zorgverlener. Het bestuur had haar eigen inzichten over wat juist 
zou zijn voor onze doelgroep en vanzelfsprekend hebben bestuur en 
zorgverlener, maar bovenal natuurlijk bewoners en zorgverlener, aan elkaar 
moeten wennen. Het was voor de Heeren van Zorg ook niet gemakkelijk om te 
voldoen aan de wensen van het bestuur, maar uiteindelijk is er in nauw overleg 
een goede samenwerking tot stand gekomen. Ook in de toekomst en voor 
eventuele nieuwe projecten blijft het bestuur de begeleiding van de bewoners 
evalueren en beoordelen op kwaliteit en kwantiteit. De directie van de Heeren van 
Zorg heeft aangegeven ook voor eventuele toekomstige locaties van Stichting 
Matthias begeleiding te willen verzorgen. Het bestuur geeft ook de voorkeur aan 
het afnemen van zorg voor diverse locaties van dezelfde zorgverlener. 
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5. Wachtlijst  

 
De wachtlijst voor plaatsing binnen een locatie van Stichting Matthias is nog 
ruimschoots gevuld. Er is wel regelmatig verloop door aan- en afmeldingen. Op 
het moment van schrijven staan er 16 personen op de wachtlijst. 
Door de invloed die de recessie nog steeds op de woningmarkt heeft, is er in de 
nabije toekomst geen substantiële krimp van de wachtlijst te verwachten. Er wordt 
blijvend gezocht naar andere mogelijkheden om te kunnen voorzien in de vraag 
naar begeleid wonen. 
 
 

6. Visie en ambitie 
 
Het beleidsplan 2008-2013 van Stichting Matthias is te downloaden op onze 
website, www.stichting-matthias.nl. De hierin verwoorde visie en ambitie blijven 
voor de komende jaren onverminderd van kracht. Het bestuur zet alle zeilen bij 
om de visie en ambities gestalte te geven. 
 In het jaar 2011 zal een groot beroep gedaan worden op donateurs en fondsen 
om de financiële positie voor de toekomst te verstevigen. Hiervoor worden de 
nodige tijd en financiële middelen gereserveerd. Resultaat is pas meetbaar na 
een structurele wervingsactie. 
Het jaarthema voor 2011 zal een inspiratiebron zijn om naar de toekomst te kijken 
en werken. 

 

 

Het accepteren, erkennen en leren van je verleden 
maakt het creëren van je toekomst mogelijk. 

 
 

7. Bestuur Stichting Matthias 
 
Het bestuur werd in 2010 gevormd door 
De heer W. Lanser (voorzitter) 
De heer W.R. Planting (secretaris/penningmeester) 
Mevrouw M.F. van den Hooff (algemeen bestuurslid) 
 
Het afgelopen jaar is nog eens duidelijk geworden hoe broos een klein bestuur 
kan zijn. Het bestuur blijft dus op zoek naar nieuwe leden om de continuïteit in de 
toekomst veilig te stellen. Het bestuur stelt zich ten doel het bestuur uit te breiden 
met twee nieuwe leden naar minimaal vijf, elk met een duidelijk functieprofiel. Het 
combineren van dagelijkse werkzaamheden met een bestuursfunctie binnen de 
stichting vraagt immers een goede taakverdeling. 

 
 
 

http://www.stichting-matthias.nl/
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8. Financiën 

 
Het financiële jaar 2010 is, mede en vooral door donaties, positief afgesloten. 
Door één van de donateurs is voor een periode van drie jaar een mooie donatie 
toegezegd, waarvan die voor het eerste jaar al in ontvangst is genomen. 
Het secretariaat heeft in 2010 extra kosten gemaakt door noodzakelijke 
vervanging van apparatuur. 
Het rapport inzake de jaarrekening 2010 zal worden opgemaakt door 
Administratiekantoor Machiels. Het rapport is in de tweede helft van 2011 tegen 
een vergoeding opvraagbaar. 
Het overzicht donaties en inkomsten uit fondsen is bij dit jaarverslag gevoegd. Uit 
de cijfers van de fondsenwerving blijkt dat de kosten dit jaar ruim onder de norm 
van het CBF zijn gebleven: CBF-norm 25 %, Stichting Matthias 13,43 %. 

 
 
9. Tot slot 

 
Stichting Matthias streeft ernaar de kosten van de werkzaamheden zo laag mogelijk 
te houden. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd en houdt het thema van vorig jaar 
– Zijn wie je bent en doen waarin je gelooft – voor ogen houden.  
 
 

 
W.R.Planting 
Secretaris/penningmeester 
 
 
 

Wie het verleden en heden kent 
heeft veel bagage voor een betere toekomst 
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Fondsenwerving 
 

lopend 
 

Begroting 
 

Voorgaand 
 Baten uit eigen fondswerving: 

  
boekjaar 2010 boekjaar 2010 

 
boekjaar 2009 

- Collecten 
         - Mailingacties 
         - Contributies 
   

 €      240,00  
 

 €         510,00  
 

 €      390,00  
 - Donaties, giften en schenkingen 

  
 €   3.963,06  

 
 €     68.200,00  

 
 €   2.618,62  

 - Nalatenschappen 
   

 €             -    
 

 €                -    
   - Overige baten 

   
  

 
  

 
  

 

      
 €    4.203,06  

 
 €  63.710,00  

 
 €    3.008,62  

           Kosten eigen fondswerving: 
       - (in)directe verwervingskosten 

  
 €      564,27  

 
 €      9.100,00  

 
 €      732,22  

 - Uitvoeringskosten 
   

  
 

  
 

  
 

      
 €       564,27  

 
 €    9.100,00  

 
 €       732,22  

In % van baten uit eigen fondsenwerving 
 

13,43 % 14,28 % 24,34 % 

           Totaal eigen fondswerving 
  

 €    3.638,79  
 

 €  54.610,00  
 

 €     2.276,40  

           Aandeel in gezamenlijke acties 
       

           Aandeel in acties van derden 
  

 €        37,13  
   

 €     6.067,07  

           Beschikbaarheid uit fondsenwerving 
  

       3.675,92  
 

     54.610,00  
 

       8.343,47  

           Subsidies overheden en anderen 
  

€ 0,00  
 

 €  40.000,00  
  

           Overige baten en lasten 
  

 €              -    
    Totaal beschikbaar voor doelstelling 

  
 €    3.675,92  

 
 €  94.610,00  

 
 €     8.343,47  

            


