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Stichting Matthias
1. Voorwoord
2011 was voor de stichting een hectisch jaar waarin veel onzekerheden zijn
ontstaan. Het thema voor dat jaar was:

Met het oog gericht op de toekomst.
Het bestuur is zeer teleurgesteld in het afgelopen jaar door de voornemens en
uitvoering van de overheid t.a.v. de “zwakkere” in ons land, waaronder ook onze
doelgroep valt. 2012 wordt dan ook een zwaar jaar, waarin veel onmogelijk wordt.
Het bestuur van Stichting Matthias beseft dan ook dat er een taak voor haar ligt
t.a.v. onze bewoners, welke wij dan ook als thema willen gebruiken.
Op onze kerst en nieuwjaarkaart van 2011 staat het nieuwe jaarthema al vermeld:

De toekomst ligt in onze handen.
Het bestuur beseft ook dat zij dit niet alleen kan. Daar hebben we o.a. financiële
hulp bij nodig.
Het bestuur heeft getracht het jaar 2011 financieel positief te kunnen afsluiten.
Helaas is dit niet gelukt. Het bestuur betreurt dit zeer, maar als er weinig
donateurs zijn en de nodige uitgave toch nodig zijn dan teer je in. We zijn dan ook
dankbaar met enkele grote donaties, zowel particulier als van twee bedrijven.
De wachtlijst wordt niet kleiner, af en toe een nieuwe op de lijst. De secretaris
wordt wel regelmatig gebeld of wij plek hebben voor een nieuwe bewoner.
Helaas blijven de bouwprojecten uit.
Eind juni 2011 hebben we een bestuurswisseling gehad. De heer W. Lanser trad
af als voorzitter en bestuurslid. De heer D. Onderdelinden is toen aangetreden
binnen het bestuur als voorzitter.
Dit jaarverslag zal korter zijn dan eerdere jaarverslagen daar er niet veel nieuws
over het jaar 2011 val te schrijven.

Voor ons ligt een nieuw jaar waarin enkele zaken zorgvuldig veilig gesteld moeten
worden. Daarvoor moeten (potentiële) donateurs en het bedrijfsleven warm
gemaakt worden voor de doelstelling van de stichting. Woningcorporaties moeten
worden geïnspireerd en gemotiveerd voor het leveren van appartementen voor
onze doelgroep. Dat vergt inspanning van een idealistisch en flexibel bestuur.
Het bestuur zal zich daarvoor inzetten. U ook?
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2. Activiteiten en gebeurtenissen in 2011














In 2011 zijn er vier bestuursvergaderingen geweest, te weten op 7 maart, 28
juni, 27 september en op november. De vergaderingen voor 2012 zijn in 2011
vastgesteld en wel op 30 januari, 26 maart, 28 mei, 27 augustus, 29 oktober
en 10 december 2012.
Er zijn meerdere overleggen geweest tussen het bestuur Stichting Matthias en
de directie van de Heeren van Zorg wat zowel nodig als nuttig was.
Wisselingen binnen de Obsidiaan van begeleiders waar het bestuur Stichting
Matthias niet altijd zo gelukkig mee was.
De maatregelen van de regering omtrent inkomen en zorg zijn door de 2e
kamer aangenomen. Dit zal zijn consequentie hebben in 2012 en 2013.
De werving spot is dit jaar gemaakt en op enkele plaatselijke Tv-zender
geplaatst. Helaas, ondanks positieve berichten over de spot, heeft dit
nauwelijks nieuwe donateurs en of donaties opgeleverd.
Twee bedrijven hebben een donatie gedaan en zijn vermeld op onze website.
Voor de KIK-actie zijn veel genoteerde namen met kaartnummer aangemeld
bij de Vomar. De opbrengsten daaruit vallen tegen. Dit ligt zeer waarschijnlijk
in het wel opgeven van de KIK kaart aan het bestuur, maar het niet
gebruikend in de winkel van de Vomar.
De lotenverkoop van de Sponsorloterij met afdracht 50% aan Stichting
Matthias is zeer gering (5 loten/personen)
De eigen ontworpen en gemaakte abstracte kaarten, welke verkrijgbaar zijn bij
een donatie onder voorwaarde, heeft nog niet veel opgeleverd.
In 2011 is de Sinterklaas (warmbandwalserij van Tata Steel) ons vergeten, of
waren wij stout geweest. Juist omdat het in december 2010 ons al toegezegd
was. Mogelijk dat zij een ander project meer op zijn plaats vonden.
Twee bestuursleden hebben op de eerste zaterdagen van oktober, november
en december als stichting op de Bazaar gestaan om ons te profileren. Helaas
niet meetbaar of het een positieve inbreng is geweest.
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3. De Obsidiaan en haar bewoners




Er is veel veranderd in de samenstelling van de begeleiders. Eén is met
ontslag vertrokken en zijn er drie nieuwe begeleiders aangesteld. Alles zal
zich moeten settelen en wennen, zeker voor onze bewoners. Stichting
Matthias heeft er vertrouwen in.
Zoals al in punt 2 aangegeven, is er dit afgelopen jaar geen Sinterklaas
cadeau geweest vanuit warmbandwalserij van Tata Steel. Na zoveel jaren
opeens niets meer horen geeft wel een raar gevoel bij het bestuur. De
mensen van de afdeling van Tata Steel zullen hiervoor wel hun argumenten
hebben. Het bestuur is toch heel dankbaar met de jaren dat het cadeau wel
werd aangeboden.

4. De Heeren van Zorg
Het bestuur is tevreden over de begeleiding van de begeleiders van de Heeren
van Zorg. Wel zijn er zaken waar de stichting duidelijk zicht op zal blijven houden.
De Heeren van Zorg is goed bezig om de begeleiding ook in de toekomst te
kunnen blijven geven. Het bestuur heeft afgesproken met de Heeren van Zorg
één keer per 2 maanden de begeleiding te evalueren. In 2012 zal er meer uren
begeleiding worden gegeven aan de bewoners.
5. Wachtlijst
De wachtlijst voor plaatsing binnen een locatie van Stichting Matthias is nog
ruimschoots gevuld. Er is wel regelmatig verloop door aan- en afmeldingen. Op
het moment van schrijven staan er 17 personen op de wachtlijst.
Door de invloed die de recessie nog steeds op de woningmarkt heeft, is er in de
nabije toekomst geen substantiële krimp van de wachtlijst te verwachten. Er wordt
blijvend gezocht naar andere mogelijkheden om te kunnen voorzien in de vraag
naar begeleid wonen.
6. Communicatie mogelijkheden
De website van Stichting Matthias is geheel vernieuwd door het een nieuwe layout te geven. Wij zijn daar dan ook zeer gelukkig mee. De website van de
Obsidiaan zal de zelfde lay-out krijgen maar dan gerelateerd aan de Obsidiaan.
Stichting Matthias begeeft zich ook verder op het internet door een eigen Hyves,
facebook, Linkidin en Twitter pagina’s te hebben. Zie de links op onze website.
Daarbij staan er twee spotje van de stichting op onze Youtube pagina.
7. Visie en ambitie
Het beleidsplan 2008-2013 van Stichting Matthias is door de recessie toe aan een
gehele update. De secretaris zal in de loop van dit jaar het beleidsplan herzien en
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uitbreiden naar 2018. Deze zal na goedkeuring van het bestuur te downloaden
zijn van onze website, www.stichting-matthias.nl.
8. Bestuur Stichting Matthias
Het bestuur werd in 2011gevormd door
De heer W. Lanser (voorzitter) t/m 28 juni 2011
De heer D. Onderdelinden (voorzitter) vanaf 28 juni 2011
De heer W.R. Planting (secretaris/penningmeester)
Mevrouw M.F. van den Hooff (algemeen bestuurslid)
Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat het bestuur uitgebreid moet worden
naar liefst 5 personen. Het bestuur is dus op zoek naar nieuwe leden om de
continuïteit in de toekomst veilig te stellen. Er zal dan ook duidelijke profielen
gemaakt worden van de functies binnen het bestuur van Stichting Matthias. Het
combineren van dagelijkse werkzaamheden met een bestuursfunctie binnen de
stichting vraagt immers een goede taakverdeling.
9. Financiën
Het financiële jaar 2011 is, ondanks alle inzet van het bestuur, negatief
afgesloten. Het secretariaat heeft in 2011 extra kosten gemaakt door
noodzakelijke vervanging van apparatuur.
Het rapport inzake de jaarrekening 2011 zal worden opgemaakt door
Administratiekantoor Machiels. Het rapport is mogelijk in de tweede helft van
2012 tegen een vergoeding opvraagbaar. Dit is geheel afhankelijk van de drukte
bij Administratiekantoor Machiels.
Het overzicht donaties en inkomsten uit fondsen is bij dit jaarverslag gevoegd. Uit
de cijfers van de fondsenwerving blijkt dat de kosten dit jaar boven de norm van
het CBF zijn gekomen: CBF-norm 25 %, Stichting Matthias 27,01 %.
10. Tot slot
Stichting Matthias streeft ernaar de kosten van de werkzaamheden zo laag
mogelijk te houden. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

W.R.Planting
Secretaris/penningmeester
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Fondsenwerving
Baten uit eigen fondswerving:
- Collecten
- Mailingacties
- Contributies
- Donaties, giften en schenkingen
- Nalatenschappen
- Overige baten

lopend
boekjaar 2011

Begroting
boekjaar 2011

Voorgaand
boekjaar 2010

€
30,00
€ 6.049,64
€
-

€
€
€

€ 240,00
€ 3.963,06

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

€

€ 30.100,00

6.079,64

€

1.642,32€
27,01 %
€

100,00
30.000,00
-

€

4.203,06

2.200,00

€
13,43 %

732,22

€ 27.900,00

€

3.638,79

€

2.200,00

1.642,32-

€
7,31 %

4.437,32

564,27

Aandeel in gezamenlijke acties
Aandeel in acties van derden

€

Beschikbaarheid uit fondsenwerving

€

0,0
4.437,32
€ 0,00

Subsidies overheden en anderen
Overige baten en lasten

€

Totaal beschikbaar voor doelstelling

€

27.900,00

3.675,92

€

794.953.642,37
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€ 27.900,00

€

3.675,92

