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Stichting Matthias gaat loten verkopen voor
investeringen en vernieuwen van de locatie
Obsidiaan.

Op 14 september start de landelijke verkoop van de Grote Clubactie
2019. Ruim 260.000 lotenverkopers gaan in het hele land op pad om
hun club een financiële stimulans te geven. Dit doen ze niet zomaar.
Op onze bestuursleden, bewoners en begeleiding gaan we dit jaar
een beroep doen om loten te verkopen voor de investeringen en
vernieuwen van de locatie Obsidiaan.

Steun van de omgeving
Wim Planting, secretaris/coördinator van Stichting Matthias: “Op
onze bestuursleden, bewoners en begeleiding gaan we dit jaar een
beroep doen om extra geld op te halen voor de investeringen en
vernieuwen van de locatie Obsidiaan. In de locatie staan 8
inductiekookplaten welke ruim 14 jaar oud zijn (levensduur
gemiddeld 10 tot 15 jaar). Door de grote investering welke we
hebben gedaan in het afgelopen jaar, is onze financiële buffer
eigenlijk te klein geworden. Wij hopen dat onze omgeving ons hierin
willen steunen en we zo ons doel behalen!” Vrienden, familie en
inwoners in de omgeving van Heemskerk dragen bij aan het
stichtingsdoel door een lot te kopen. Dit jaar is dat door de Grote
Clubactie nog makkelijker gemaakt met een handige online tool.
Lotenkopers maken kans op een van de mooie prijzen, zoals de
hoofdprijs van € 100.000,-.

80% van de opbrengst gaat naar de stichting
De Grote Clubactie faciliteert sport-, cultuur- en hobbyverenigingen in het

genereren van inkomsten door middel van lotenverkoop. Elk jaar wordt zo’n €

9 miljoen opgehaald. De loten worden verkocht voor € 3,- per stuk. Van elk

verkocht lot gaat 80% (€ 2,40) direct naar de clubkas. Stichting Matthias is een

van de ruim 5.300 verenigingen die deelnemen. Iedere club bepaalt zelf

specifieke clubdoelen.

Trouwe lotenverkopers                                                               
                  De bestuursleden van Stichting Matthias doen ieder jaar
actief mee aan de Grote Clubactie. Vorig jaar werd er een mooi
bedrag van € 315,20 opgehaald. Met dit geldbedrag realiseerden wij
een deel van de nieuwe ingebouwde oven in de gemeenschappelijke
ruimte.

webwinkel-matthias.eu
In onze webwinkel staan leuke artikelen. Zo hebben we houten en
pluchehondjes te koop.
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Maar natuurlijk ook andere mooie artikelen. bijvoorbeeld onderstaand artikel.

  Maar ook onze tassen, sierkussen slopen en onze

zelfgemaakte Poppen. Neem eens een kijkje op onze webwinkel. Geef de website

ook eens door aan je familie en kennissen.

www.webwinkel-matthias.eu.

Jubileum
Volgend jaar, 2020, bestaat de Obsidiaan 15 jaar. De stichting zelf
bestaat in 2020, 20 jaar. de invulling van de jubileums is afhankelijk van
de financiële buffer van Stichting Matthias. Wij als bestuur doen ons best
om dit te kunnen vieren. Financiële hulp is daarbij van harte welkom.

Op de site van de stichting zal je de pagina GivingTuersdayNL tegen
komen. Het bestuur heeft Stichting Matthias ook aangemeld voor deze
dag. De juiste inkleding daarvan hebben we nog niet kant en klaar liggen.
Wat wij wel meenemen in onze gedachte is dat de Obsidiaan in mei 2020
haar 15 jarige lustrum heeft en Stichting Matthias in 2020 haar 20 jarig
lustrum heeft.

Het bestuur heeft wel alle hulp nodig om #GivingTuersday.NL tot een succes te

brengen voor onze doelstelling. Heb jij goede ideeën, maak het bekend aan ons.

Misschien is jouw idee dat wat we nodig hebben.
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