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Proloog.
Beste lezer,
We zitten alweer in de laatste maand van het jaar 2018. Sinter Klaas is alweer naar Spanje.
De kerstdagen staan alweer voor de deur.
Het afgelopen jaar bekijkend is er toch wel veel gebeurd op de Obsidiaan.

Wijzigingen binnen de Obsidiaan
2 bewoners zijn vertrokken uit de Obsidiaan, 1 naar Groningen en 1 naar een kanswoning in
Heemskerk. Een positieve stap voor de betrokkende bewoner.
Daarvoor zijn 2 nieuwe bewoners gekomen, dus alle appartementen zijn weer bezet. Het
bestuur is blij dat zij weer een stekkie konden aanbieden aan deze 2 nieuwe bewoners.
In 2005 is de Obsidiaan in gebruik genomen. Van deze eerste bewoners die begeleiding
kregen op de Obsidiaan, is er nog 1 bewoner van over binnen de Obsidiaan.

Ook binnen de begeleiding is een grote verandering gekomen door dat begeleiders weg
gingen en nieuwe weer aangenomen zijn. Dit gaf enige onrust bij de bewoners, maar de rust
is weder gekeerd. Zowel de bewoners als het bestuur zijn blij met de nieuwe begeleiders.

Investering binnen de Obsidiaan.
Helaas dit jaar weer een riooloverstroming in een van de appartementen met de nodige
schade. De laminaatvloer is geheel vernieuwd.
Dit jaar zijn 2 inductiekookplaten vernieuwd daar deze defect waren. Een grote kostenpost.
Van de 8 inductiekookplaten zijn er nu dus 3 vernieuwd. Hopelijk houden de andere 5 het
nog lang uit.
Al deze zaken heeft ook zijn inpak bij het bestuur van Stichting Matthias. Veel regelen op
kort termijn en extra (hoge) kosten welke niet begroot waren. Ook waren er wensen van de
bewoners voor de gemeenschappelijke ruimte, een grotere inbouwoven, een dubbele kast
om spullen in op te ruimen en een lepelrek gemonteerd op een harde muurplaat. De
bewoners en begeleiders zijn er zeer blij mee.

Investeringsverzoeken.
Van uit de begeleiding is alweer de vraag gekomen voor 2 nieuwe Ergonomische
bureaustoelen. Kosten rond de €350,- per stuk.
Ook is de vraag gekomen van bewoners om een beamer en een projectiescherm om zo een
thuisbioscoop te realiseren. Maar daar komt dan meer bij buiten een beamer, een goede
opstelling van geluidsboxen, een op afstand bestuurbaar scherm aan het plafon.
Zo ook de vraag om een Espressomachine die verse koffiebonen zelf fijn maalt. Kosten rond
de €500,- wat kan oplopen naar de €1.200,-
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Het bestuur zal moeten bekijken of het echt allemaal nodig is en of zij daar wel budget voor
vrij kunnen en willen maken.

Plannen 2019.
De penningmeester is druk bezig met de begroting 2019 en heeft daarover toch wel wat
zorgen. De twee keer op de rommelmarkt te staan is negatief afgesloten. De penningmeester
wil de moet daarvoor nog niet laten zaken. Hij is nog steeds zoekende naar andere
mogelijkheden. De webwinkel-matthias.eu heeft vele artikelen te koop, maar de site wil maar
niet aanslaan zodat de aangeboden artikelen verkocht worden. Misschien wat meer mond
tot mondreclame?
Voor Stichting Matthias zijn er maar 4 geoormerkte loten. Dus 4 loten die meespelen en de
helft van de aankoop van het lot naar Stichting Matthias gaat. Het zou mooi zijn als we dit
zouden kunnen uitbreiden.
Gelukkig hebben we ook enkele “vaste” donateurs waar we zeer dankbaar mee zijn. Een
uitbreiding daarvan zou zeer welkom zijn.
De Grote Clubactie is ook beëindigd betreffende verkoop van loten. Volgens de
penningmeester zijn gegeven, zijn er 147 loten verkocht waarvan jammer genoeg 14 loten
zijn afgekeurd door verschillende redenen. Het bestuur had eigenlijk op meer loten
gerekend, maar is wel dankbaar met de personen die onze loten wel hebben gekocht. Onze
dank daarvoor.
De secretaris is alweer bezig met de NL-doet dag. Dit is al bekend gemaakt in onze vorige
nieuwsbrief. Tot nu toe is er pas 1 persoon die zich heeft aangemeld. Wij hopen toch dat er
meer mensen zich zullen aanmelden. We gaan uit van 8 personen, maar als het er 12 zijn is
ook prima. Er is werk genoeg. https://www.nldoet.nl/klus/het-opknappen-gemeenschappelijkeruimte
Ook is de penningmeester alweer aan het voorwerken van de collecte weken van 10 t/m 15
juni in Heemskerk en 1 t/m 6 juli in Velsen. De penningmeester heeft bij deze collecte een
draagbaar pinautomaat bij zich. Dus eenieder kan doneren al heeft hij/zij geen kleingeld
opzak. De hoop is gericht op veel donaties bij de collectedagen.
Al de acties van het bestuur om geld te werven is bedoeld om ruimte te creëren in de
financiële middelen, dit voor het welzijn van onze bewoners. (zie onder ander de wensen van
de bewoners).
Het bestuur zet zich daar belangeloos en onbezoldigd voor in.

Zoals deze nieuwsbrief begon, is het over enkele dagen Kerst en Nieuwjaar. Het bestuur
Stichting Matthias wenst voor eenieder, mooie en zinvolle dagen toe. Laten we allen
genieten van deze dagen.
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