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Het bestuur Stichting Matthias wenst een ieder
een gelukkig en voorspoedig 2019

Kerstdiner.
Op 18 december heeft het kerstdiner voor de bewoners Obsidiaan plaats gevonden.

We hadden graag een foto van de bewoners aan de eettafel geplaatst in deze

nieuwsbrief. Helaas hebben enkele geen toestemming gegeven dat een foto met hen

erop geplaatst zal worden in de nieuwsbrief. Daarom alleen een foto van het

geserveerde diner.

Voorgerecht was een carpaccio met een dressing van basilicum.

Hoofdgerecht was een biefstuk met portsaus en pastinaak crème.

Dessert chocoladetaart met vanille-ijs en chocoladesaus.

Grote Clubactie.
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Op 19 december hebben we een cheque van €315,20 ontvangen van de Grote

Clubactie. Dit bedrag zal rond 31 januari 2019 gestort zijn op de rekening van

Stichting Matthias. Dit bedrag kan de stichting goed gebruiken voor haar

doelstelling en zal verantwoord worden besteed. Voor alle duidelijkheid, de stichting

heeft een onbezoldigd (zonder dat je voor je werk wordt betaald) bestuur.

Donatie.
Via de Klant is Koning van de Vomar hebben we in 2018 ongeveer €100,- mogen

ontvangen. Er zijn gelukkig toch mensen die bij de Vomar boodschappen doen en

dit via de KIK-kaart laten registreren. Daar zijn we blij mee. Onze dank daarvoor.

Een mooie donatie in december mochten we ontvangen waar we zeer dankbaar mee

zijn. Het kwam op het juiste moment waardoor er financieel wat lucht is gekomen.

Toch moeten we meegeven dat de investeringen waar we over memoreerde in de

nieuwsbrief no 13 van afgelopen jaar, voorlopig op holt is gezet. De aanvragen zijn

te duur ten aanzien van de verwachte donatie inkomsten.

Verwachting voor 2019
In 2019 is het lage Btw-tarief verhoogt van 6% naar 9%

Het lage btw-tarief geldt voor zaken zoals voedingsmiddelen, water,

geneesmiddelen, kunst, boeken en kunstvoorwerpen.

Wat betreft de dienstverlening vallen naast taxi’s ook zaken als fiets- en

schoenreparaties, kappers, optredens van artiesten, schilders en stukadoors onder

het lage btw-tarief. Door de verhoging van het tarief met 3 procent zal de inflatie met

naar verwachting ongeveer 0,6 procent extra toenemen. Een huishouden is daardoor

vanaf 2019 gemiddeld 300 euro meer kwijt.

Het kabinet-Rutte 3 schroeft de energiebelastingen fors op. Voor 2019 staan hogere

bijdragen voor de energiebelasting op aardgas, elektriciteit en de zogenoemde

Opslag Duurzame Energie (ODE) op de rol. Voor huishoudens met een gemiddeld

verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 kuub gas per jaar komen de

belastingverhogingen ongeveer neer op een extra heffing van 150 euro per jaar. Hoe

dit precies uitpakt voor individuele huishoudens, hangt dus af van het

energieverbruik.

Toeslagen.

Bij de toeslagen wordt flink ingegrepen. Voor de hoogte van de huurtoeslag levert

dat een tegenvaller op. Dat komt omdat de eigen bijdrage van sociale huurders

vanaf januari wordt gekoppeld aan de huurprijsontwikkeling in plaats van de

bijstandsontwikkeling. Als de huurprijzen harder stijgen dan de bijstand, en dat is

nu vaak het geval, gaat de eigen bijdrage harder omhoog en de huurtoeslag dus

omlaag.

De zorgtoeslag gaat wel omhoog, 94 euro per maand voor een

eenpersoonshuishouden en maximaal 281 euro voor meerpersoonshuishoudens. 
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Ook voor Stichting Matthias zal verschillende zaken duurder worden. Een goed

beeld daarvan hebben we nog niet. Prijsverhogingen voor de inboedelverzekering,

alarmbewaking, onderhoud en internet, zullen wij, als het nodig is vanaf 1 juli, gelijk

met de nieuwe huur, doorberekenen aan onze bewoners.

Het opknappen gemeenschappelijke ruimte. 
Wil je een dagje de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging, of

zorginstelling? Doe dan op 15 en 16 maart 2019 mee met NLdoet, de grootste

vrijwilligersactie van Nederland. Je maakt kennis met vrijwilligerswerk en helpt een

organisatie een klus te klaren. En het is nog gezellig ook!

Stichting Matthias doet ook een beroep om vrijwilligers voor de locatie Obsidiaan te

Heemskerk.

De muren van de gemeenschappelijke ruimte van de Obsidiaan hebben een

grondige opknapbeurt nodig.

De douche en toiletruimte een grondige schoonmaak beurt.

Plantenbakken voor de locatie vernieuwen met sterke planten.

De stoep ontdoen van onkruid. Geef je op via onderstaande link.

https://www.nldoet.nl/klus/het-opknappen-gemeenschappelijke-ruimte

Wij hebben jullie hulp daarin hard nodig.

Epiloog. 
Je kan begrijpen uit de bovenstaande berichten, dat er nog veel te doen staat voor

het bestuur om alles toch in goede banen te leiden en de financiële middelen te

vinden. Het geld stroomt niet zomaar binnen. Daarin zit veel werk en inspanning in.

Het bestuur zal zich voor dit nieuwe jaar zich weer inzetten, zodat onze bewoners

buiten de (intensieve) begeleiding, ook nog plezierig kunnen wonen binnen de

Obsidiaan.

Namens het bestuur,

Wim Planting
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Want to change how you receive these emails?
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