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Bericht van het secretariaat:

Grote Clubactie

Kerst 2016 en de jaarwisselingen staan weer
voor de deur. Er worden weer vele kaarten met
verschillende groeten verstuurd. Mooi als je
op deze dagen aan elkaar denkt. Zoals al
eerder aangegeven kan de stichting geen
drukwerk zelf maken. De stichting heeft zich
beperkt tot minimale verzending van een
kerst/nieuwjaarsgroet.

De uitslagen zijn bekend, zie op onze website;
https://www.stichting-matthias.nl/wpcontent/uploads/Trekkingsuitslag-2016-PDF.pdf

Via deze nieuwsbrief willen we toch een ieder
zinvolle kerstdagen en een goede jaar
wisseling toewensen.
Namens het bestuur Stichting Matthias

Maandag 12 januari is onder ander aan Stichting
Matthias de check uitgereikt in een feestelijk
samenzijn bij Intersport te Haarlem. De opbrengst
van de verenigingen in de regio Velsen/Haarlem
bedraagt in totaal ruim € 36.000,= Voor stichting
Matthias bedroeg de opbrengst € 180,69. Het is
een mooie opbrengst. Onze dank gaat uit naar
onze lotenkopers. Wij hopen van harte dat er
tussen onze lotenkopers ook prijzen zijn gevallen.
Deze willen we dan ook op deze manier feliciteren
met hun prijs. Laat het ons ook weten, dan is dat
voor ons een indicatie of we goed doen aan het
meedoen van de Grote Clubactie.
Ook gaat onze dank uit naar de organisatie van
de Grote Clubactie dat dit mogelijk is gemaakt en
onze stichting hieraan mee kon doen.
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Bericht van het secretariaat;
Grote clubactie Opbrengst
De Obsidiaan
Periodieke giften
Vomar KIK actie; Vriendenloterij

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)”
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Hoe kunt u helpen?
1.
2.
3.
4.
(foto Ad Schaap)

Denkt u nu van, ik had eigenlijk hier ook aan mee
willen doen door een lot te kopen, dan verwijs ik u
graag naar een andere wijze van ondersteuning:
https://www.stichting-matthias.nl/steunons/vriendenloterij/
en
https://www.stichting-matthias.nl/de-loterijsupportactie/

De Obsidiaan
In de vorige nieuwsbrief melden we nog de
aanstelling van twee nieuwe begeleiders. Helaas
is voor één van de begeleiders van korte duur
geweest. Het bleek dat onze bewoners toch niet
haar doelgroep was. Gelukkig heeft de Heeren
van Zorg een nieuwe begeleider voorgesteld. Na
een gesprek met haar kunnen wij geheel achter
deze nieuwe begeleidster staan. Wij hebben
begrepen dat onze bewoners ook blij zijn met haar
aanstelling.
Wij hebben van de Heeren van Zorg een
toekomstvisie gekregen, die na enkele wijzigingen
van het bestuur Stichting Matthias, is
goedgekeurd.

Periodieke gift
Verheugd zijn wij toen een ingevulde
overeenkomst Periodieke gift in geld kregen voor
een gift over 5 jaar. Wij brengen onze dank
daarvoor. Wij hopen dat dit een begin is van meer
periodieke giften. De stichting kan dit goed
gebruiken om de doelstelling te behouden.
Adres Secretariaat:
Postbus 277
1970 AG IJmuiden

5.

Doe uw boodschappen bij de supermarkt de
"Vomar"
Vraag bij de klantenservice van de VOMAR een
Klant-Is-Koningkaart (KIK-Kaart) aan.
Velen van u zullen deze kaart al hebben.
Registreer het KIK-nummer (nummer op achterkant
van de kaart) en de naam waarop de KIK-Kaart is
aangevraagd.
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.

Websites:
www.stichting-matthias.nl
info@stichting-matthias.nl

bankrekening:
NL09 ABNA 058 58 66 333
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