
  

Jaargang 18 nummer 2 

Beste nieuwsbrief lezer, 

Als eerste vragen we je extra aandacht voor het onderstaande bericht:  

Op onze website is een vernieuwd Huishoudelijk Reglement document gezet. Wij hebben 
het Huishoudelijk Reglement drastisch moeten aanpassen aan de eisen van deze tijd. Al 
enige tijd bemerkt wij dat een aantal regels van het huishoudelijk reglement binnen de 
Obsidiaan niet meer goed voldeden. Wij verwachten dat onze huidige bewoners kennis 
nemen van het Huishoudelijk Reglement en zullen wij deze dan ook per mail aan hun 
toesturen. De (nieuwe) aangeslotenen krijgen deze ook per mail toegestuurd. 
Ook de huurcontracten in combinatie met het huishoudelijk reglement zaten grote gaten in. 
De huurcontracten voor nieuwe bewoners binnen de Obsidiaan worden vernieuwd. 

Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag 2017 is goedkeuring door het bestuur Stichting Matthias. Onze uiterste best 
is gedaan om een zoveel mogelijk overzicht te geven zonder in futiliteiten te blijven hangen. 
Het jaarverslag staat op de website van Stichting Matthias en bij 
https://www.geef.nl/nl/doel/matthias-stichting/anbi  
De Jaarrekening 2017 zal door Administratiekantoor Machiels worden gemaakt. Zodra deze 
gereed is, wordt deze ook geplaatst op de websites. 

Data Protection Regulation 

Op 25 mei 2018 treedt de GDPR ( Data Protection Regulation) in werking, een nieuwe 
Europese wet voor databescherming. In het kader van deze nieuwe wet moeten wij aan al 
onze contacten vragen om toestemming te geven voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief. 
Wij vragen je om het onderstaande goed te lezen. Wij gaan er vanuit dat als je je zelf niet 
uitschrijf, je toestemming geeft voor het toezenden van onze nieuwsbrief. 

Wil je geen Nieuwsbrief meer ontvangen van Stichting Matthias dan kan je dit zelf stopzetten  
met de onderstaande link unsubscribe from this list Als u later toch wel ingeschreven wilt zijn 
dan kan u dat doen of aanpassen met  update your preferences. 
Deze mogelijkheden staan altijd onder aan elke nieuwsbrief van Stichting Matthias.  

 

In 2018 wordt er weer collectes gelopen. In Heemskerk 7 mei t/m 12 mei en in Velsen van 1 
t/m 7 juli. Wij hopen hiervoor de nodige collectanten te kunnen vinden. Je kan collectant 
worden door een mailtje te sturen aan de secretaris met je persoonlijke gegevens, foto en 
kopie identiteitspas en wanneer je kan lopen en in welke buurt. 

Voor 2018 hebben wij al de agenda voor de Grote Clubactie ontvangen. Belangrijk gegevens  
is voor nu dat de landelijke actie start op 15 september om 00:00 uur. De sluiting van de 
actie is op 22 november om 23:59 uur. Wij zullen weer de loten met éénmalige machtiging 

https://stichting-matthias.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=60b53b4c1a6a71c253fcee3a2&id=d8443d6809&e=%5bUNIQID%5d&c=a484c6883b
https://stichting-matthias.us16.list-manage.com/profile?u=60b53b4c1a6a71c253fcee3a2&id=d8443d6809&e=%5bUNIQID%5d


hanteren. Wij hopen dat uit het veld meerdere lotenverkopers zich zullen aanmelden. 
Verder hopen we weer loten te kunnen verkopen aan de personen die ik 2017 ook loten 
hebben gekocht. Wij komen in volgende nieuwsbrieven hier verder op terug. 

Stichting Matthias wil zelf filmpjes gaan maken met als doel beter bekendheid te creëren op 
de sociale media. Wij hopen dat dit ons gaat lukken en daarmee bekendheid en donateurs te 
werven.  

 

 

 

Beste meneer Planting,  

Uniek aanbod: verkoop 15 nieuwe loten en ontvang een extra bijdrage voor Stichting 
Matthias van € 150,-. Ieder lot dat jullie extra verkopen levert meer op! Dit aanbod is maar 
tijdelijk geldig. 

 

Aantal loten Extra bijdragen 

15 - 24 loten € 10,- per lot 

25 - 49 loten € 15,- per lot 

50+ loten € 20,- per lot 

 

Extra voordeel voor Stichting Matthias 

Schrijf Stichting Matthias uiterlijk voor 25 maart 2018 in voor een belactie en ontvang ook 
nog eens een extra bedrag van € 150,-. De belavond kan tot uiterlijk 30 juni plaats vinden.  

Tip: Start direct en verzamel minimaal 15 toezeggingen voor nieuwe loten. Onthoud wie een 
lot heeft toegezegd. Deze mensen bellen we op de belavond na om het lot te bevestigen.  

Met een belactie verhoogt u de inkomsten structureel. Een lot dat een jaar lang meespeelt 
levert € 94,- op voor uw organisatie. 

 

http://bericht.vriendenloterij.nl/public/r/kNRm5JgE1x57ZXBW6AQC+g/rmD+PcHFg2pwkqOVqR2TNg/5TjzTzgwhdwN0S3hfbiRoQ

