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Beste bewoners, ouders, aangeslotenen en
belangstellende,
Dit is de 1e nieuwsbrief van 2015. Het bestuur vindt
het jammer dat zij niet eerder zijn gekomen met de
nieuwsbrief. Door allerlei bijkomende zaken is het niet
gelukt tijd te vinden voor de nieuwsbrief. Het streven
van 4 nieuwsbrieven per jaar kunnen we dus dit jaar
niet aan voldoen.
Collecte in Velsen en Heemskerk in 2015
In de gemeente Velsen was een bedrag van € 725,–
opgehaald waar we zeer dankbaar mee zijn.
Ondanks dat we voor Heemskerk maar 2 collectanten
hadden is er toch een mooi bedrag van € 320,– opgehaald.
Wij danken alle donateurs voor hun donatie. En onze
collectanten voor hun inzet.
Wij hopen dat in 2016 er meer collectanten zullen
collecteren. Hierbij alvast de datums van de Stichting
Matthias collecte in 2016.
Gemeente Velsen van 27 maart t/m 2 april 2016
Gemeente Heemskerk van 4 juli t/m 9 juli 2016.
Wil je de doelstelling van Stichting Matthias ondersteunen, geef je nu alvast op om te collecteren.
Stuur een mailtje naar fondswerver@stichting-matthias.nl met je naam en adres en welke gemeente je wilt
lopen.
Wij hopen dat vele zich aanmelden om te collecteren.
Nieuwe bewoners.
Dit jaar is dat gene gebeurd wat het bestuur nooit had
kunnen vermoeden. 3 bewoners gaven aan te zullen
verhuizen naar een andere woning buiten de stichting.
Toen het bestuur ging zoeken naar de juiste kandiaten
op de wachtlijst voor de vrijkomende woningen, slonk
de wachtlijst van 2014, na 0 personen. Het bestuur
heeft alle zeilen bijgezet om nieuwe kandidaten te
vinden en dit is gelukt. De Obsidiaan heeft sinds het
derde kwartaal 3 nieuwe bewoners. Wij wensen deze
nieuwe bewoners een goed onderkomen binnen de locatie Obsidiaan. De 3 verlatende bewoners hopen wij
dat zij binnen de mogelijkheden een goede toekomst
tegemoet gaan.
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Veranderingen in Tv en alarm op de Obsidiaan.
Door nieuwe mogelijkheden via ons internet heeft het
bestuur besloten enkele zaken aan te passen zodat in
de toekomst er geld mee uitgespaard kan worden.
De kosten voor Tv via Ziggo hebben we kunnen
reduceren door deze via ons account bij Fieber, over
het internet te laten gaan. Hiervoor is wel apparatuur
gekocht en een nieuwe datalijn aangelegd. Ook om de
snelheid van 100/100Mb/s optimaal te kunnen gebruiken is er een nieuwe Gigabit switch aangeschaft.
Helaas na 2 mnd hield deze ermee op. Monteur van
Fieber heeft daarvoor een nieuwe en betere Switch
geleverd en geïnstalleerd. Van de andere Switch hebben wij ons geld terug gekregen van de winkel.
Onze technische man heeft direct van de gelegenheid
gebruik genomen om de aansluitingen voor de laptops
van de Heeren van Zorg een aansluiting te maken op
bureau hoogte. Geen loze netwerkkabels meer over
de grond.
Ook heeft het bestuur besloten de alarmcentrale over
het internet te laten lopen, dit bij een andere meldkamer. De huidige werd veel te duur. De Obsidiaan is
nu direct aangesloten op de nieuwe meldkamer en
alarm opvolgingsdienst. Daarvoor hebben twee technische mannen van de stichting zelf de kabel getrokken om de installatie kosten te drukken. Bij eventuele
stroomuitval blijft de directe verbinding met de meldkamer bestaan. De KPN telefoonlijn is dan ook opgezegd. Dat scheelt dure abonnement en telefoontikken
bij in en uit loggen
Onze technische man heeft nog gekeken naar
de mogelijkheid om de snelheid te verhogen naar
500/500Mb/s., maar de kosten zouden dan voor de
gebruikers te duur worden. De gebruikers delen namelijk de kosten met elkaar.
De gehele investering heeft de stichting wel veel geld
gekost, maar we moeten blijven kijken na wat de toekomst ons zou kunnen brengen en daarop inspringen.
We hopen dat er lezers zijn die ons daarvoor geld willen doneren. Alle beetjes helpen.
IBAN rekening NL09ABNA0585866333
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Website Stichting Matthias
Al bijna twee jaar draait de nieuwe website van Stichting Matthias (www.stichting-matthias.nl) Als bestuur
vragen wij ons af hoe de nieuwe website overkomt. Is
de website goed toegankelijk voor je, kan je de informatie vinden, is de webwinkel binnen de site goed toegankelijk. Wij zijn zeer benieuwd naar je ervaring met
de website.
In de webwinkel is bijvoorbeeld deze haas-pop te koop
voor €22,50 inclusief verzendkosten.
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Meer dan handen, Vrijwilligersprijzen
Stichting Matthias heeft ook een inschrijving gedaan
op Meer dan handen, vrijwilligersprijzen 2015.
http://www.vrijwilligersprijzen.nl/pages/2015/Home
Onze inschrijving is op de volgende link te zien:
http://www.vrijwilligersprijzen.nl/pages/2015/Inschrijvingen/Lokaal?postid=124555
Er wordt per categorie ook een publieksprijs uitgereikt.
Bezoekers van de site kunnen vanaf 1 november hun
stem uitbrengen op hun favoriete genomineerden. Per
categorie wordt de genomineerde geselecteerd met
de meeste stemmen. Dus stem op ons.
Kerstkaarten.
Ook dit jaar zal de stichting geen kerstkaarten per
Post.nl versturen. De kosten daarvoor willen we liever
besteden aan de doelstelling van de stichting. Vorig
jaar hebben enkele personen in plaats van kerstkaarten versturen, het bedrag wat daarmee gemoeid was,
gedoneerd aan Stichting Matthias. Wij waren daar
zeer gelukkig mee. Wij hopen dat dit een voorbeeld is
voor anderen om dit jaar het ook te doen.

Haas-pop

Tilda-pop

De Tilda-pop is te koop voor €14,50 inclusief verzendkosten. Ook zijn de ansichtkaarten in de uitverkoop. Er
staan vele mooie kaarten op de webwinkel van bijvoorbeeld Adèle Basheer voor €1,00 incl. verzendkosten
(minimaal 3 kaarten i.v.m. portokosten).

Is het je bekend dat de stichting ook een facebook
pagina heeft: http://goo.gl/lHn9h
op Twitter zit: https://twitter.com/org_Matthias,
een Google pagina heeft: https://plus.google.com/
+StichtingMatthiasNLAutisme/about en op buurtlink zit
https://www.buurtlink.nl/organisaties/stichting-matthias.

Vragen.
Het bestuur krijgt regelmatig vragen over de stichting.
Daarom heeft het bestuur op de website de 10 meest
gestelde vragen met antwoorden gezet.
Help ons mee om onze doelgroep te kunnen
helpen.
Stichting Matthias zoekt financiële hulp om haar doelgroep normaal begaafde volwassen autisten te kunnen blijven ondersteunen en begeleiden. Er bestaat
een mooie manier om dat te kunnen doen, terwijl je
zelf kans maakt op €1.000.000,= en andere geldprijzen, maar ook een auto of andere kleine prijzen. Word
lid van de VriendenLoterij met Stichting Matthias als
benefit (6052) Heb je al loten, zet deze dan om naar
ons benefit nummer. Kan met een telefoontje of mailtje
naar de VriendenLoterij.
Wij hebben jouw/uw (financiële) hulp hard
nodig.
Kijk ook op onze pagina van Stichting-matthias.nl
steun-ons VriendenLoterij
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Gemeente Beverwijk.
In de gemeente mochten we niet collecteren. Daarvoor in
de plaats heeft de gemeente Beverwijk een eenmalige subsidie gegeven uitgesmeerd over twee jaren, 2015 en 2016.
Hier zijn we zeer dankbaar mee. Het eerste deel is begin dit
jaar gestort. Daardoor konden we enkele zaken goed op de
rit krijgen. Onze financiële jaarrekening zal volgend jaar
wel eerder gereed moeten zijn, daar wij deze in het eerste
kwartaal ter verantwoording bij de gemeente Beverwijk
moeten inleveren. Wij hopen dan ook dat Administratie
Kantoor Machiels dit tegen het gereduceerde bedrag, kan
realiseren.
Vrijwilligersbeleid
Stichting Matthias is drukdoende met een Vrijwilligersbeleid. Het beleid is geschreven alleen het bestuur moet nog
zijn goedkeuring geven in een bestuursvergadering. Naar
het Vrijwilligersbeleid werd gevraagd voor de Meer dan
handen, Vrijwilligersprijzen. Daar het bestuur geheel uit
vrijwilligers bestaat hebben wij ons genoodzaakt gevonden
deze te schrijven. Ook mogelijk voor de nabije toekomst is
deze nodig. Zodra het Vrijwilligersbeleid is goedgekeurd zal
het op onze website geplaatst worden.

Wenskaart dieren met envelop.
i.v.m. verzendkosten minimaal per 3 (verschillende) kaarten.
prijs inclusief verzendkosten te bestellen op:
https://www.stichting-matthias.nl/webwinkel/page/4/
Er zijn nog veel meer kaarten te bestellen via onze website.
Bezoek deze eens een keer. Met je/uw bestelling ondersteun je de
doelstelling van de stichting. 100% gaat hiervan naar de Stichting
Matthias.

Deze nieuwsbrief willen we besluiten met een tekst geschreven door Jan Jansen, en die geheel toepasselijk is op
onze stichting en haar werken.
Absoluut Geloven in Onszelf zal Inspiratie geven voor
een Betere Toekomst.
Wij kunnen overal in geloven en de mensen ons alles laten
beloven, maar als wij het geloof in onszelf verliezen zijn we
verloren.
In het leven is er niets zo sterk als het vertrouwen in onszelf
en het geloof dat wij alles kunnen oplossen met onze lichamelijke kracht en verstand.
Zodat daarna iedere uitdaging en vrees die we ondergaan te
overwinnen is met een glorieuze glimlach achteraf.
De kracht en inspiratie zal voortvloeien uit de overtroffen
winnende resultaten die we vergaren door steeds te blijven
volhouden en ook de moed nooit opgeven.
Onszelf de woorden influisteren dat het zal lukken en dat
we ervoor gaan zorgen om het weer tot een goed einde te
kunnen volbrengen als we onze volledige aandacht en tijd
eraan besteden.
Wijzelf zijn immers de bron van inspiratie die wij nodig
hebben om onszelf te motiveren en zo de onvoorziene levens veranderende puzzel te organiseren en verhelpen.
Verlies nooit het geloof en vertrouwen in onszelf, want dat
zijn de eerste vereisten voor de inspiratie op weg naar een
betere toekomst.
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