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Bericht van het secretariaat: 

De afgelopen maanden is er veel op het secretariaat 
gebeurt. Als eerste een harde schijf die problemen 
gaf. Nieuwe gekocht, maar dan problemen met 
Windows 10. Opgelost, draait prima. Nieuw software 
gekocht en geïnstalleerd. Door deze software de 
computer geheel gecrasht. Groot probleem na dat 
Windows en Norton bijna alles terug hebben gezet. 
Het blijkt dat de harde schrijf met alle DTP-werk 
volledig vernietigt is. Zowel de DTP programma’s als 
al ons werk kwijt. DTP software niet meer aan te 
komen, alleen programma’s waar je dan €69,99 
excl. BTW per maand voor moet betaald (offline). En 
het is dan nog niet eens ons eigendom. Dit is geen 
optie voor ons, vandaar deze nieuwsbrief op de 
oude manier in office-word. We hopen in de 
toekomst de nieuwsbrief onder Corel-Draw te 
maken. Kost nu te veel moeite om dit nu even te 
leren en mee te werken.  
Wij wensen u toch veel lees genot. 

In deze nieuwsbrief hebben we het veel over 
financiële zaken. Wij hopen toch dat u de 
nieuwsbrief aandachtig wilt lezen en waar het 
mogelijk is ons te ondersteunen. Ook het doorsturen 
naar familie, vrienden en bekenden, stellen wij zeer 
op prijs. Er zijn inkomsten bronnen nodig om de 
doelstelling te kunnen uitvoeren, nu maar ook in de 
toekomst. 

        Het bestuur Stichting Matthias  

Junior Kamer IJmond 
Deze week kregen we bericht dat onze aanvraag bij  
JCI IJmond is gehonoreerd. Wij zijn daar zeer blij 
mee. De aanvraag was een nieuwe eetkamertafel 
voor de gemeenschappelijke ruimte, zodat ze met 
zijn tienen aan tafel kunnen eten. De eettafel staat er 
nu 2,40m lang en 1m breed. Onze bewoners zijn er 
zeer dankbaar mee.  
 

 
 

Voor de bijpassende eettafelstoelen die erbij zijn 
gekocht, zoeken we nog een donateur(s) Dit voor 
alle acht stoelen of per stoel een donateur. prijs 55,= 
per stuk. Wie helpt ons door te doneren?? 
NL09 ABNA 058 58 66 333 

  

 

 

Stichting Matthias staat voor: 

“Het mogelijk maken van zelfstandig wonen met begeleiding voor normaal begaafde jonge mensen (18 t/m 

28 jaar) met een stoornis in het autistisch spectrum (PDD-NOS & Asperger)” 

https://www.stichting-matthias.nl/wp-content/uploads/IMG-20160621-WA0000.jpg
https://www.stichting-matthias.nl/wp-content/uploads/kaustby-stoel__21141_PE106141_S4.jpg
https://www.stichting-matthias.nl/wp-content/uploads/justina-stoelkussen-diverse-kleuren__0356134_PE551440_S4.jpg
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Het bestuur Stichting Matthias heeft besloten aan 

wat meer acties mee te doen om zo de financiële 

basis op een goed niveau te krijgen. 

Wij doen dit jaar dan ook voor het eerst mee aan 

de grote clubactie. 

 Grote Clubactie 
Stichting Matthias hanteert 2 manieren bij de 

Grote Clubactie om loten te verkopen: 

1. Eénmalige machtiging 

Voordelen: 

De verkopers hoeven maar één keer langs de 

deuren. 

De verkopers lopen niet met geld op straat. 
 

voorbeeld verkoopboekje 

 

Werkwijze 

Onze verkopers gaan met verkoopboekjes 

langs de deuren en noteren de gegevens van 

de lotenkopers in de verkoopboekjes. De 

penningmeester van Stichting Matthias 

registreert de gegeven in Mijn Grote Clubactie.  

De Grote Clubactie incasseert eenmalig het 

bedrag bij de lotenkoper, die het lotnummer of 

de lotenreeks op zijn/haar bankafschrift 

ontvangt. 
 

Opbrengst 

De stichting¹ ontvangst de opbrengst (80% 

van elk verkocht lot), minus de incassokosten 

(€ 0,09 per incasso-poging) van de Grote 

Clubactie. In januari 2017 wordt de opbrengst 

overgemaakt naar het rekeningnummer van 

Stichting Matthias. 
 

2. Online verkoop 

Voordelen: 

Loten die via de online verkoopmethode worden 

verkocht, hoeft de penningmeester niet meer in 

te voeren. 

De online verkoopmethode is gratis. 

Het aanmaken van de webpagina kost maar 30 

minuten in tijd, in korte tijd een groot netwerk 

bereiken: website per 1 oktober 

 http://clubactie.nl/actie/StichtingMatthias 
 

Werkwijze 

In “Mijn Grote Clubactie” heeft de stichting¹ de 

beschikking over een unieke webpagina waarop 

loten van onze stichting gekocht kunnen worden. 

Wij kunnen deze webpagina delen met onze 

bewoners en begeleiding en daarna kunnen zij 

deze verspreiden binnen hun eigen netwerk. 

Denk hierbij aan het mailen van vrienden of 

zakenrelaties of het delen van de pagina op 

sociaal media zoals facebook en twitter. Na de 

aankoop van het lot incasseert de Grote 

Clubactie het lot met een eenmalige machtiging. 

De koper ontvangt het lotnummer op zijn of haar 

bankafschrift. 
 

Opbrengst 

De stichting ontvangt de opbrengst (80% van elk 

lot), minus de incassokosten (€0,09 per incasso-

poging) van de Grote Clubactie. De opbrengst 

wordt in januari 2017 overgemaakt naar het 

rekeningnummer van de stichting. 

 

De start van de verkoop van loten is op zaterdag 

1 oktober t/m 17 november 2016. Wij rekenen 

graag op je bereidwilligheid om 1 of meerder 

loten te kopen. De stichting heeft jouw inzet en 

deelname hard nodig. 
¹ Stichting Matthias 

SupportActie 

De opgeheven Stichting Vrienden van Matthias 

heeft indertijd ook meegedaan als benefit 

organisatie. Wij hopen dat deze loten nu wel 

verkocht zullen worden. Aan de prijs zal het niet 

kunnen liggen. 

 

http://clubactie.nl/actie/StichtingMatthias
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Vanuit de Obsidiaan wordt aan twee ‘oud’ 
bewoners ambulante begeleiding gegeven. Deze 
bewoners komen ook regelmatig mee-eten op de 
Obsidiaan. Op deze wijze blijven ze betrokken bij 
de Obsidiaan en haar bewoners. In de toekomst 
zal deze constructie meer voorkomen. 
 
De begeleiding op de Obsidiaan heeft een 
verfrissende update in functie en personeel 
gekregen. Er is een nieuwe coördinerende 
begeleiding aangesteld met twee “nieuwe” 
begeleiders. Zowel de bewoners als het bestuur 
Stichting Matthias is daar dankbaar mee. De 
resultaten zijn al zichtbaar daarvan. 
 
Het bestuur Stichting Matthias probeert regelmatig 
bij de bewonersvergadering aanwezig te zijn. Het 
bestuur wil graag van de bewoners zelf vernemen 
of alles goed verloopt op de Obsidiaan. Wensen 
en/of problemen worden meegenomen in de 
bestuursvergadering en bekeken of het bestuur 
hierin wat kan betekenen. 
 
Minimaal 4 keer per jaar heeft het bestuur overleg 
met de directie van de Heeren van Zorg. Hierbij is 
ook de coördinerende begeleider aanwezig. Deze 
overleggen blijken zeer zinvol te zijn voor de 
toekomst van de Obsidiaan en haar bewoners.   
 

 Internetsites 

 
 Om kosten te drukken zijn in de loop van de tijd 
verschillende internetsites van de stichting 
opgeheven. Dit zijn de: 

 www.carneool-matthias.nl 

 www.obsidiaan-matthias.nl 
 

Ook de bijbehorende e-mailadressen zijn 
opgeheven. 
De website www.stichting-matthias.nl is geheel 
toegankelijk voor informatie over de stichting en 
de Obsidiaan. Ook is een deel ingericht voor een 
webwinkel waar eigen gemaakte artikelen 
opstaan. De opbrengst van de verkochte spullen, 
komen geheel tegoeden van de doelstelling van 
Stichting Matthias.  

“Het mogelijk maken van zelfstandig wonen met 

begeleiding voor normaal begaafde jonge mensen 

(vanaf minimaal 18 jaar) met een autistisch 

spectrum stoornis (ASS; PDD-NOS & Asperger)” 

 

 

 

 

 

 

Wat is de SupportActie? 
De SupportActie is een fondsenwervend 
instrument voor goede doelen, stichtingen, 
instellingen er verenigingen. 
Deelnemende organisaties werven zo veel 
mogelijk Supporters en hierdoor(extra) 
structurele inkomsten. 
 

Supporters machtigen de SupportActie 
om per kwartaal een lot of meerdere loten 
à € 5,50 van hun rekening af te schrijven 
en spelen mee tot wederopzegging. 
Van ieder verkocht lot komt 80% ten 
goede aan de organisatie. Een uniek hoge 
afdracht in Nederland! 
 
Supporters 
Naast het feit dat uw organisatie via de 
SupportActie structurele inkomsten 
verwerft, maken uw Supporters kans op 
mooie prijzen. Behalve ’n fraaie Citroën C1 
kunnen uw Supporters ook mooie reizen 
en wellness-arrangementen winnen. 
 
Hoe werft u Supporters? 
Supporters werft u – bijvoorbeeld tijdens 
evenementen, beurzen etc. – door gebruik 
van de machtigingsformulieren. 
Daarnaast kunt u online Supporters 
werven middels uw campagnepagina. 
 
Met dit bericht wil Stichting Matthias een beroep 
op je. Help ons om begeleid wonen voor normaal 
begaafde jong volwassen met autistisch spectrum 
stoornis mogelijk te blijven maken. Zij verdienen 
ook een volwaardige plek in deze maatschappij. 
 
Op onze website kan je een inschrijfformulier 
vinden: https://www.stichting-matthias.nl/de-loterij-
supportactie/ 
 

De Obsidiaan 
 

Het gaat goed op de Obsidiaan. Onze bewoners 
aldaar vinden het zeer prettig wonen en goede 
begeleiding opmaat zo hebben we vernomen. De 
bewoners eten ook veel samen in de 
gemeenschappelijk ruimte. De huidige bewoners 
hebben over het algemeen een (stukje) werk of 
dagbesteding. Daar is het bestuur Stichting 
Matthias zeer content mee. Dit voldoet aan de 
doelstellingeisen van de stichting. 

http://www.stichting-matthias.nl/
https://www.stichting-matthias.nl/de-loterij-supportactie/
https://www.stichting-matthias.nl/de-loterij-supportactie/
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Adres Secretariaat: 
Postbus 277 
1970 AG  IJmuiden 

Websites:   bankrekening: 
www.stichting-matthias.nl NL09 ABNA 058 58 66 333  
info@stichting-matthias.nl 
 

      Periodieke giften. 

 

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een 

goed doel of instelling, kunt u dat ook doen 

middels een periodieke gift. U legt dan bij de 

notaris in een akte, of sinds 2014 in een 

onderhandse akte van schenking (zie formulier op 

onze website), vast dat u jaarlijks een gift doet. 
 

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke 

gift is dat er geen minimum drempel geldt en er 

ook geen maximum is gesteld aan de 

aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal 

aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% 

of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. 
 

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te 

leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale 

regels van een eenmalige gift. 
 

Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief 

voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften 

die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel 

van 1%. 

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke 

giften zijn: 

• De gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 

2014 met een onderhandse akte van schenking. 

(zie https://www.stichting-

matthias.nl/…/doneer/donatieformulier/ ) 

 

 U moet de gift minimaal 1 maal per jaar 

gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en 

langer mag ook. 

 De bedragen moeten steeds (ongeveer) even 

hoog zijn. 

 

U kunt zelf de belastingaftrek berekenen voor 

periodieke giften; 

https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-

giften.html 

 

 

 

 

 

Spaar voor Stichting Matthias   
met uw kassabon van de 

 
 

Hoe kunt u helpen? 

1. Doe uw boodschappen bij de supermarkt de 
"Vomar"  

2. Vraag bij de klantenservice van de VOMAR een 
Klant-Is-Koningkaart (KIK-Kaart) aan. 

3. Velen van u zullen deze kaart al hebben.  
4. Registreer het KIK-nummer (nummer op achterkant 

van de kaart) en de naam waarop de KIK-Kaart is 
aangevraagd.  

5. Geef deze informatie door aan de penningmeester 
d.m.v.:  

 De naam en het KIK-nr te mailen naar 
info@stichting-matthias.nl  

 De naam en het KIK-nr te sturen naar: 
Secretariaat  
Stichting Matthias 
Postbus 277 
1970 AG  IJmuiden 

Waarom ? 

Stichting Matthias ontvangt automatisch 0,5% van al de 
geregistreerde boodschappen gedaan bij de VOMAR en 
middels de KIK-kaart.  
Hoe meer KIK-KAART-nummers we hebben en u de 
boodschappen laat registeren (geen kooppunten)  
hoe meer geld we krijgen. 
Doe ook navraag bij vrienden, familieleden en kennissen.  

 

  
 
Met uw lot steunt u Stichting Matthias als u 
haar een geoormerkte beneficiënt maakt én u 
maakt kans op de vele prijzen. Van uw lot 
gaat dan de helft direct naar Stichting 
Matthias. Het beneficiënt nummer is 6052. Als 
u al loten hebt, is het ook mogelijk Stichting 
Matthias als beneficiënt aan te geven bij de 
Vriendenloterij.  

http://www.stichting-matthias.nl/
mailto:info@stichting-matthias.nl
https://www.stichting-matthias.nl/steun-ons/doneer/donatieformulier/
https://www.stichting-matthias.nl/steun-ons/doneer/donatieformulier/
https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html
https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html
mailto:info@stichting-matthias.nl

