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NLdoet: 16 maart 2019
16 maart is het dan zover!
De NLDoet-dag voor o.a. de locatie Obsidiaan.
10 personen helpen op deze dag mee om het een succes te laten worden.
We hopen in de nieuwsbrief van april enige foto’s te plaatsen.
Voor deze dag staat veel op de planning.
Het kantoortje, de hal en gemeenschappelijke ruimte zullen opnieuw gesausd
worden in lichte kleurtinten. Voor die tijd zal de WC/douche al opgeknapt zijn
met een douchegordijn en nieuwe WC bril. Tevens zal de ruimte
schoongemaakt zijn en gebruiksklaar worden gemaakt voor de begeleiding.
Regelmatig sporten zij met de bewoners en het is prettig als zij weer fris de
bewoners kunnen begeleiden.
In de gemeenschappelijke ruimte zijn er nieuwe LED hanglampen bevestigd
welke gedimd kunnen worden. Tevens is er een nieuwe staande lamp geplaatst
bij het zithoekje.
Na de NLdoet-dag wordt door Manutan een nieuwe kast met schuif/rol deuren
bezorgd met tevens een nieuwe bureaustoel. Dit is een donatie van Manutan
waar wij zeer dankbaar mee zijn.
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Bestuurswisseling
Bij Stichting Matthias is een bestuurswisseling geweest. Op 1 maart 2019 is de
heer W. van Leusden ingeschreven in de Kamer van Koophandel als algemeen
bestuurslid van Stichting Matthias.
Op 11 maart heeft algemeen bestuurslid de heer K. Strooker zijn functie van
algemeen bestuurslid in de bestuursvergadering neergelegd en zal per deze
datum in de Kamer van Koophandel worden uitgeschreven, dit alles op eigen
verzoek. Wij zijn dankbaar voor de tijd dat de heer K. Strooker bestuurslid voor
Stichting Matthias kon zijn
Wij zijn gelukkig dat wij officieel in de bestuursvergadering de heer W. van
Leusden mochten installeren als algemeen bestuurslid.

Even voorstellen:

Mijn naam is Wim van Leusden.
Ik ben gevraagd om in het bestuur van de Stichting Matthias plaats te nemen en die
uitnodiging heb ik gaarne aanvaard.
Ik woon in IJmuiden, ben gepensioneerd als docent, na ruim 40 jaar onderwijs.
Ik heb gewerkt in het speciaal onderwijs, technisch onderwijs en aan de ICT
academie van het Nova College. (waarvan de laatste jaren gedetacheerd bij
Heliomare).
Als vrijwilliger werk ik nu bij het zee- en havenmuseum en ook als vrijwilliger bij de
dagbesteding van het SIG in Beverwijk.
Hobby’s : teveel om op te noemen, onder andere tennis, klussen, houten
kinderspeelgoed maken, muziek maken, zingen in popkoor Decibel Driehuis, enz.
Ik hoop een nuttige bijdrage te kunnen leveren in het bestuur van de stichting
Matthias.

Wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong
Het doel van het wetsvoorstel is om de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong) te
vereenvoudigen en stroomlijnen waardoor (meer) werken lonend is, mensen
die gaan studeren er niet op achteruit gaan en mensen niet langer bang zijn
hun uitkering te verliezen als ze gaan werken.
Dit is de zoveelste keer dat er grote veranderingen door de overheid worden
gemaakt waarmee onze bewoners te maken heeft.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor jonggehandicapten die op grond van de
Wajong een uitkering ontvangen. Daarnaast heeft het wetsvoorstel gevolgen
voor personen werkzaam bij UWV die betrokken zijn bij arbeids- en
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inkomensondersteuning van Wajongers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
De maatregelen in het wetsvoorstel moeten ervoor zorgen (meer) werken
lonend is, mensen die gaan studeren er niet op achteruit gaan en mensen niet
langer bang zijn hun uitkering te verliezen als ze gaan werken.
Stichting Matthias is niet gelukkig met deze veranderingen en hopen dat is niet
al te grote consequentie heeft voor onze bewoners. Wij vragen ons af wanneer
er weer eens een stukje rust komt voor onze bewoners.

Afbouw aftrektarief giften gaat door.¹
Per 1 januari 2020 worden alle aftrektarieven, dus ook voor giften, versneld
afgebouwd. Van het huidig toptarief van 51,95% naar 37,05% in 2023. Deze
wijziging heeft gevolgen voor organisaties zoals particuliere initiatieven (PI) die
voor fondsenwerving mede afhankelijk zijn van giften. Dit nieuwe
Belastingplan werd op 18 december 2018 door de Eerste Kamer aangenomen.
ANBI
Als een stichting een ANBI is, kunnen donateurs profiteren van een aftrek in de
inkomstenbelasting. De gift komt in mindering op het inkomen van de
donateur. De aftrek is nu maximaal 51,95%. Per 2020 gaat het kabinet deze
aftrek beperken. Vanaf 2023 geldt dan alleen nog maar het laagste tarief
(37,05%).
De hoogte van de aftrek in de inkomstenbelasting blijft afhankelijk van het
soort gift: gewone gift of periodieke gift. Voor de gewone gift geldt een drempel
van 1% van uw verzamelinkomen met een minimum van € 60. Het maximum is
10% van het verzamelinkomen. Voor een periodieke gift geldt geen drempel en
maximum.
Gevolgen fondsenwerving
Volgens rendement.nl kunnen donateurs met een hoog inkomen dan veel
minder profiteren van de giftenaftrek. Hierdoor zouden de opbrengsten uit
giften kunnen teruglopen. Ook Goede Doelen Nederland vreest dat met name
grote gevers substantieel minder gaan geven als het aftrekpercentage met
bijna een derde wordt afgebouwd.
Partin, branchevereniging voor particuliere initiatieven in
ontwikkelingssamenwerking, verwacht ook dat deze wijziging in het
belastingstelsel negatieve gevolgen heeft voor kleine goede doelen: PI zijn
veelal afhankelijk van particuliere giften.
(¹ overgenomen uit een artikel van Rendement)

World Autism Awareness Day
Wereld Autisme Dag
Datum: dinsdag 2 april 2019
Land / gebied: Verenigde Naties
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De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World
Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de
schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van
wat autisme eigenlijk is. Ook wel 'Light It Up Blue' genoemd, we dragen blauw
om de dag te vieren en steun te tonen aan mensen met autisme. Duizenden
huizen over de hele wereld laten hun lichten op deze dag blauw oplichten.
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Autisme Fonds
organiseren rond deze dag de Autismeweek: een hele week met activiteiten
over autisme en voor mensen met autisme, hun familie en alle andere
belangstellenden.

Slotwoord.
Stichting Matthias investeert de laatste tijd veel in de gemeenschappelijke
ruimte. Wij hopen met deze investering een gezellige gemeenschappelijke
ruimte te hebben gecreëerd en gaan er vanuit dat dit voorlopig genoeg is voor
de komende jaren.
De stichting zal nu geld opzij moeten leggen voor vernieuwingen/vervanging
binnen de appartementen betreffende inductiekookplaten, wasemkappen,
koelkasten en slijtage van de keukenblokken in de komende jaren.
In 2020 bestaat Stichting Matthias 20 jaar en de locatie Obsidiaan 15 jaar. Dit
willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Wat we gaan doen is nog niet bekend.
(heb jij een idee, stuur die naar de secretaris) Ook dit is afhankelijk van de
financiële mogelijkheden op dat moment.
We hopen dan ook dat de collectes in Heemskerk en Velsen veel mag
opleveren. We kunnen altijd collectanten gebruiken. In Heemskerk kunnen we
starten met collecteren vanuit de Obsidiaan. Wil je collecteren geef dat dan aan
via een mail naar info@stichting-matthias.nl met naam, leeftijd en welke straten je
wil lopen. Wij zien naar de reactie uit.
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