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Stichting Matthias

Jaarverslag 2009
Voorwoord
Het bestuur van Stichting Matthias heeft niet kunnen bevroeden wat het jaar 2009 in
petto had. Voor de stichting is dit wel het heftigste jaar van haar bestaan. Het bestuur
heeft alles in het werk moeten stellen om de toekomst van haar bewoners veilig te
stellen. Er zijn maatregelen genomen, die het bestuur niet altijd door een ieder in
dank werden afgenomen. Het bestuur is echter niet voor de problemen weggelopen.
Begin dit jaar werd duidelijk dat de geleverde uren aan zorg niet gedekt werden door
de inkomsten uit de PGB’s. Het bestuur van Stichting Matthias heeft toen direct
aangegeven dat de uren aan zorgverlening met een derde verminderd moesten
worden om deze te kunnen blijven betalen. Het bestuur heeft uiteindelijk in juli
besloten de samenwerkingsovereenkomst met de zorgverlener op te zeggen en te
zoeken naar een zorgverlener die voor het beschikbare budget wel kan leveren waar
onze bewoners behoefte aan hebben.
Maatregelen van de overheid omtrent inkomen en zorg hebben een negatief effect
voor de toekomst van onze bewoners. De bouw van appartementen in IJmuiden
staat op de tocht; De appartement zullen – als het project doorgang vindt - niet
eerder gebouwd worden dan in 2012. Ook op andere locaties haken
woningcorporaties af. Dit levert het bestuur en de jongeren op de wachtlijst veel
onzekerheid op. Het bestuur zal er alles aandoen om te komen tot oplossingen.
Per 14 november 2009 is de nieuwe zorgverlener “De Heeren van Zorg” begonnen
met de begeleiding van vijf van onze bewoners. De zesde bewoner zal haar
appartement begin dit jaar verlaten; er zal een nieuwe bewoner komen die
begeleiding van onze nieuwe zorgverlener zal afnemen. Het aantal uren van de
begeleiding tot de komst van de nieuwe bewoner dan ook gereduceerd.
Sinds 10 december 2009 is de stichting Vrienden van Matthias opgeheven omdat zij
niet meer kon voldoen aan haar doelstelling. Mede door de aanscherping van de
overheid t.a.v. de ANBI heeft het bestuur unaniem besloten tot liquidatie van de
stichting.
Alle ontwikkelingen hebben een behoorlijke impact gehad voor de grondlegger van
de beide stichtingen, die tevens secretaris en penningmeester is. Het bestuur had
daarom besloten hem in het laatste kwartaal van 2009 gedeeltelijk van zijn taken vrij
te stellen. In het nieuwe jaar zal hij zijn taken weer volledig oppakken.
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Als thema voor 2010 is gekozen:

Zijn wie je bent, en doen waarin je gelooft.
Contact maken met wie je bent en wat je werkelijk wilt en gaan zien wat je eigen waarden zijn.

Visie en ambitie
Het beleidsplan 2008-2013 van de Stichting Matthias is nog steeds te downloaden
via onze website, www.stichting-matthias.nl. De hierin verwoorde visie en ambitie
blijven voor de komende jaren onverlet van kracht. Het jaarthema 2010 is voor het
bestuur een inspiratiebron.

Bestuur Stichting Matthias
Het bestuur werd in 2009 gevormd door:
De heer W. Lanser (voorzitter)
De heer W.R. Planting (secretaris/penningmeester)
Mevrouw M.F. van den Hooff (algemeen bestuurslid)
In oktober 2008 is mevrouw L. Penninx voor een periode van zes maanden
toegetreden als aspirant-bestuurslid. Zij heeft in 2009 kenbaar gemaakt niet de tijd
en inzet te kunnen vinden om toe te treden als bestuurslid. Het bestuur respecteert
haar besluit en is dankbaar met haar inzet van de afgelopen tijd als aspirantbestuurslid.
Het huidige bestuur blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden om de continuïteit in de
toekomst veilig te stellen. Het stelt zich ten doel het bestuur met twee nieuwe leden
uit te breiden naar minimaal vijf bestuursleden, elk met een duidelijk functieprofiel.
Het combineren van dagelijkse werkzaamheden met een (onbezoldigde)
bestuursfunctie binnen de Stichting vraagt immers een goede taakverdeling.
Activiteiten in 2009
In 2009 hebben er vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden, te weten op 31
januari, 8 mei, 24 juli en 22 oktober. Op 6 maart was er een brainstormsessie. Er was
vier maal overleg met de SIG, twee maal met de bewoners van de Obsidiaan en één
maal met bewoners en ouders. Ook heeft er vier keer een overleg met Zorgbalans
plaatsgevonden, alsmede één keer met Kennemerwonen en de gemeente Uitgeest.
Er zijn dit jaar twee nieuwsbrieven uitgekomen.
Locatie Obsidiaan en haar bewoners
De begeleiding van onze bewoners is per 14 november overgenomen door De
Heeren van Zorg. De zorg wordt gegeven door drie begeleiders. Ook twee van de
vennoten van De Heeren van Zorg draaien soms een dienst.
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De begeleidingsplannen van de bewoners moeten eenduidig geformuleerd worden.
Veel blijkt bij het CIZ af te hangen van de formulering, zo is het afgelopen jaar
gebleken. In tegenstelling tot wat wij vorig jaar hebben gemeld, verzorgt de Stichting
MEE geen her-indicaties meer voor aanvragen voor autisten . De reden die daarvoor
aangegeven wordt, is de grote hoeveelheid werk en de complexiteit van het
verplichte B-formulier.
De PGB’s van twee van onze bewoners zijn in het afgelopen jaar gedaald. Mede
daardoor is er behoorlijk in de uren gekort. Het bestuur is dan verheugd dat De
Heeren van Zorg voor het beschikbare budget toch op een verantwoorde manier
begeleiding kan geven aan onze bewoners. Twee van de begeleiders zijn vanuit de
vorige zorgverlener meegegaan naar de nieuwe zorgverlener. Hier zijn zowel de
bewoners als het bestuur zeer gelukkig mee. Wij zien de toekomst positief tegemoet.
Op 10 januari 2009 zijn de bewoners van de Obsidiaan op kosten van de stichting
naar de musical Ciske de Rat geweest. Zij hebben daar enorm van genoten. Helaas
zijn er voor deze uitjes in 2010 geen financiële middelen meer.
Op 3 december hebben de bewoners vanuit warmbandwalserij II van de firma Corus
een bijdrage voor een WII-sport gekregen. Stichting Matthias heeft ook in de kosten
voor het spel bijgedragen. De bewoners zijn er zeer enthousiast mee aan de gang
gegaan. Ook de begeleiders zijn er enthousiast over.
SIG
De samenwerking met de SIG is afgesloten. Stichting Matthias heeft 7 jaren in
harmonie met de SIG samengewerkt en het bestuur is blij met de twee begeleiders
die zijn meegegaan naar de nieuwe zorgverlener.
Wachtlijst
Door de vele beslommeringen in het afgelopen jaar heeft het bestuur beperkt
aandacht besteed aan de kandidaten op de wachtlijst. Na het gereed komen van dit
jaarverslag zal de wachtlijst kritisch worden bekeken en zal de hoogte van de
jaarlijkse bijdrage in een bestuursvergadering opnieuw worden vastgesteld.
Door de recessie en de daaruit voortkomende problemen bij Zorgbalans zijn de
kansen op nieuwe appartementen in de nabije toekomst aanzienlijk klein geworden.
Er zal dus moeten worden gezocht naar andere mogelijkheden om te kunnen
voorzien in de vraag naar begeleid wonen. Het bestuur zal, indien nodig, de Heeren
van Zorg hierbij betrekken.
Financiën
Anders dan in 2008 zijn de cijfers over 2009 positief, maar dat is vooral te danken
aan donaties en daarnaast aan de liquidatie van stichting Vrienden van Matthias . De
kosten van de Obsidiaan liepen in de laatste twee kwartalen niet meer in de pas met
de inkomsten. Op dit punt heeft de stichting verlies gemaakt. Het rapport inzake de
jaarrekening 2009 zal opgemaakt worden door de accountant.
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Uit de cijfers van de fondsenwerving wordt duidelijk dat de kosten dit jaar onder de
norm van het CBF zijn gebleven: CBF-norm 25 %, Stichting Matthias 24,34 %.
Tot slot
De Stichting Matthias streeft ernaar om de kosten van haar werkzaamheden zo laag
mogelijk te houden. Het bestuur doet haar werk onbezoldigd en zal het thema van
2010 – Zijn wie je bent, en doen waarin je gelooft – dan ook steeds voor ogen
houden.

W.R.Planting
Secretaris/penningmeester

Zijn wie je bent, en doen waarin je gelooft.

Pagina 4 van 5

Stichting Matthias

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondswerving:
- Collecten
- Mailingacties
- Contributies
- Donaties, giften en schenkingen
- Nalatenschappen
- Overige baten

lopend
boekjaar 2009

Begroting
boekjaar 2009

Voorgaand
boekjaar 2008

€
390,00
€ 2.618,62
€
-

€
€
€

€
€

€
Kosten eigen fondswerving:
- (in)directe verwervingskosten
- Uitvoeringskosten
In % van baten uit eigen fondsenwerving
Totaal eigen fondswerving

€

510,00
68.648,00
-

3.008,62

732,22

€ 69.158,00

€

€
24,34 %

732,22

€

2.276,40

€

6.067,07

385,00
211,90

€

596,90

9.100,00

€
41,55 %

248,03

€ 60.058,00

€

348,87

€

3.000,00

9.100,00

€

€
13,16 %

248,03

Aandeel in gezamenlijke acties
Aandeel in acties van derden
Beschikbaarheid uit fondsenwerving

8.343,47
€ 0,00

Subsidies overheden en anderen
Overige baten en lasten
Totaal beschikbaar voor doelstelling

€
€

8.343,47

60.058,00

3.348,87

€ 40.000,00

€ 100.058,00
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€

3.348,87

