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I N  D I T  N U M M E R  

1 Bericht van het secretariaat;  

 1 Grote clubactie 

1 De Obsidiaan investeringen  

2 Opknappen Obsidiaan  

2 Donaties 

Bericht van het secretariaat: 

Het is inmiddels alweer juli wanneer ik deze 
nieuwsbrief schrijf. Eerder ben ik hier niet aan 
toegekomen door omstandigheden en drukte. 
Ondertussen veel gebeurd waar ik je in deze 
nieuwsbrief deel van wil laten worden. 

----------------------------------------- 
Als je deze nieuwsbrief leest ben je waarschijnlijk 
al op vakantie geweest. Wij hopen dat het een 
mooie vakantie was, waar je nog lang fijne 
herinneringen aan hebt overgehouden. 
 
Het bestuur is ondertussen druk bezig met de 
voorbereidingen voor de Grote Clubactie, welke 
start op 16 september, om 00:00 uur. 
“De Grote Clubactie zet zich al 45 jaar in voor het 
Nederlandse verenigingsleven door het 
organiseren van een loterij. Voor deze loterij 
kunnen verenigingen loten verkopen en geld 
inzamelen. 
Op deze manier organiseren duizenden 
verenigingen in Nederland eigen acties om hun 
doelen te verwezenlijken. Alle soorten 
verenigingen kunnen deelnemen. Groot, klein, 
sport of cultuur; ze kunnen allemaal met de Grote 
Clubactie extra inkomsten genereren!” 

 

Stichting Matthias mag ook weer meedoen met de 
Grote Clubactie. Als bestuur hopen wij dat we 
(veel) meer loten kunnen verkopen dan vorig jaar, 
om zo een buffetje te verkrijgen om zaken te 
kunnen financieren voor de locatie Obsidiaan. 
Er zit dus een win-win kans in. Jij de kans op een 
prijs en wij geld voor onze doelstelling. 

• Vanaf 1 augustus 2017, 12:00 zal de 
persoonlijke inlogomgeving ‘Mijn Grote 
Clubactie’ opgezet worden. 

• Op 23 november 2017, 12:00 uur is de sluiting 
lotenverkoop en invoer lotenkopers met 
eenmalige machtiging. Stichting Matthias 
werkt alleen met de eenmalige machtiging. 
 

De Obsidiaan 
De stichting heeft de laatste tijd veel geïnvesteerd 
in de Obsidiaan. 
Wegens het certificeren van de locatie Obsidiaan 
voor de Heeren van Zorg, kwam na voren dat de 
Patchkast in het kantoorgedeelte onveilig was in 
verband met de Arbowet. Er bestond een 
mogelijkheid dat iemand die op een stoel daar zat, 
bij het opstaan zijn hoofd zou kunnen stoten. 

 Nieuwe Patchkast 
 

 
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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Stichting Matthias heeft daarvoor een nieuwe 
patchkast gekocht en geïnstalleerd waaraan men 
zich niet meer zo zou kunnen stoten. Een 
behoorlijke investering welke we achteraf vergoed 
hebben gekregen via de “woontoeslag” waar we 
dus zeer gelukkig mee waren.  
De vele uren die de secretaris heeft geïnvesteerd 
in het vernieuwen van de patchkast is puur 
vrijwilliger werk geweest. 
 
Op de gemeenschappelijke ruimte zaten de 
begeleiding geruime tijd te worstelen met het 
wassen van hand- en theedoeken en het drogen 
daarvan. Het bestuur heeft besloten om een 
was/droogcombinatie aan te schaffen. In middels 
is dit gebeurt, een SAMSUNG WD70K5400OW 
ADDWASH 

 
Wij hopen hiervoor de nodige donaties te 

ontvangen en/of via de Grote Clubactie voldoende 

loten te kunnen verkopen. 
 

In de komende tijd zal de locatie Obsidiaan weer 

een opknapbeurt krijgen. Als eerste zijn de verticale 

lamelle voor de draaikiepdeuren vernieuwd. Deze 

zijn speciaal gemaakt voor de Obsidiaan van 

aluminium, wat een behoorlijke prijs was. Wij hopen 

dat deze een lang leven beschoren zijn. Deze 

hebben we inmiddels ook vergoed gekregen via de 

“woontoeslag”. 

 

De muren zullen op de Obsidiaan gesaust worden. 

Sommige muren in een zacht kleur tintje. Tevens 

zullen we laten kijken naar de laminaatvloer. Vele 

afdekplintjes zijn stuk en/of verkleurd. Ook de 

beschadiging zullen we wat mogelijk is laten 

herstellen. Dus er wordt weer veel geïnfesteerd in de 

Obsidiaan, waar we hopelijk de nodige gelden voor 

hopen te kunnen verkrijgen. 

 

Weet je, er zijn vele acties waarin je de stichting 

mee kan helpen en zelf een prijzen kan winnen. 

Denk ook aan de vriendenloterij, maar ook aan de 

support actie (zie onze website) 

 
 

Periodieke gift 
Eind 2016 melden wij u verheugt dat wij toen een 

ingevulde overeenkomst Periodieke gift in geld 

kregen voor een gift over 5 jaar. Wij zijn daar zeer 

dankbaar mee. Wij gaven aan dat dit misschien een 

begin is van meer periodieke giften. Tot nu toe is 

geen tweede periodieke donateur gekomen. 

 

Spontane donaties zijn natuurlijk ook zeer welkom. 

 
 

Helaas zijn de registraties van de gekochte 
boodschappen zeer gering bij de Vomar, iets wat wij 
zeer jammer vinden. Het is een kleine moeite als je een 
Voordeelkaart heb en het kost je verder geen geld.  
 

 
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.  

 

Voor eenieder die nog met vakantie gaat, een 

hele fijne zonnige vakantie toegewenst. 
 

   26 juli 2017 

Mede namens het bestuur, 

Wim Planting 

Adres Secretariaat: 
Postbus 277 
1970 AG  IJmuiden 

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