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Nieuwsbrief Stichting Matthias

Beste lezers,
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2014. De uitvoering
van de nieuwsbrief is gewijzigd zoals enkele andere
vraagstukken binnen de Stichting Matthias. Wij hopen
u hiermee weer een stukje te kunnen laten zien van
ons (onbezoldigd) werken als bestuursleden binnen de
stichting. Ook een dankwoord voor de vrijwilligers die
het bestuur regelmatig ondersteund. Het bestuur kijkt
positief naar de toekomst ondank soms vervelende berichten. We gaan er tegenaan als bestuur om de doelstelling van Stichting Matthias waar te blijven maken.

Nieuwe Locaties
Helaas kunnen wij de wachtenden op de wachtlijst nog
geen appartement binnen een locatie van Stichting
Matthias aanbieden. De economie trekt heel voorzichtig
iets aan. Dat wil echter nog niet zeggen dat wooncorporaties voor de stichting willen bouwen of verbouwen.
Het geeft ons als bestuur geen bevredigend gevoel,
maar we moeten ons hier op het ogenblik bij neerleggen. Zodra er zich vooruitgang voordoet, zullen wij dit
zeker vermelden op onze nieuwe website.

Nieuw logo
Het overgaan op een nieuw logo heeft heel wat teweeg
gebracht. Het kostte met name de secretaris wel wat
moeite en emoties om van het oude vertrouwde logo
af te stappen, maar er waren redenen genoeg om het
logo te vernieuwen. Nu het nieuwe logo er is, is het
gehele bestuur er erg blij mee. Het logo heeft en geeft
een frisse uitstraling en ondersteunt onze doelstelling
geheel: “een eigen stekkie op maat in een ondersteunende omgeving”.
Helaas heeft het overgaan op een nieuw logo ook tot
gevolg dat de folders en visitekaartjes vernieuwd moeten worden, dat het logo op de vele websites waarop
Stichting Matthias vermeld wordt, moet worden veranderd, en last but not least op onze eigen website.

Nieuwe website
Er waren al plannen om de website te vernieuwen. Door
het nieuwe logo is dat versneld gebeurd. Omdat we per
2012/2013 moesten gaan betalen aan de provider is
er besloten de website te verhuizen naar een goede,
maar ook betaalbare provider. Hierin speelde ook mee
dat we voor de webwinkel een andere provider hadden, terwijl de verkoop van de webwinkel nog niet liep.
Dit alles heeft geresulteerd in de nieuwe website van
de stichting waarin de webwinkel geïntegreerd is.
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Alles zit nu op een “eigen” server bij de nieuwe provider
(dezelfde provider hadden we ook al voor de website
van de Obsidiaan en Carneool).
Na het vele werk van onze webmaster hebben we een
prachtige en goed draaiende website die zeker een
bezoek waard is. Ook de webwinkel ziet er mooi en
duidelijk uit; vele artikelen staan er al op, al is er nog
wel heel wat werk te verrichten om alle artikelen er op
te zetten. Ook het optimaal gebruiken van de software
vraagt nog de nodige aandacht, maar het vordert gestaag.
Onder de knop “Nieuws zullen regelmatig nieuwsfeiten
worden geplaatst. Verder staan er vele nieuwe zaken
op de website, zoals het huishoudelijk reglement, het
beleidsplan, de organisatiestructuur, diverse acties. Wij
raden het je aan om een bezoekje te brengen en kennis te nemen van onze website.

Boekhouding van Excel naar Exact online
Stichting Matthias is overgegaan naar een boekhoudprogramma. De penningmeester is druk om zich het
hele boekhoudprogramma eigen te maken. Gelukkig is er ondersteuning van ons Administratiekantoor
Machiels bv. Het is een goed boekhoudprogramma,
maar er zijn extra maandelijkse kosten aan verbonden, die niet waren ingecalculeerd. Voor incasso is
nu een incassoregistratie nodig met een handtekening
op papier. Digitale sms’jes en telefonische registratie
zijn niet meer mogelijk. Daarvoor heeft de stichting nu
speciale registratiekaarten gemaakt. Voor ons administratiekantoor zal het nu eenvoudiger worden om de
jaarrekening op te maken.

Collecte Velsen
In de week van 3 tot en met 8 maart 2014 is in de gemeente Velsen door de Stichting Matthias collecte gehouden. Het bestuur, dat zelf ook heeft gecollecteerd,
is zeer dankbaar met de inzet van de collectanten. Er
is een mooi bedrag opgehaald van ruim €1.300! Dit bedrag komt geheel ten goede aan de Stichting Matthias.
Mocht de collectant niet bij je aan de deur geweest zijn:
je donatie kun je altijd overmaken op rekening NL09ABNA0585866333 t.n.v. Stichting Matthias te IJmuiden.
De penningmeester heeft de aanvraag voor een collecte in 2015 in de gemeente Velsen reeds ingeleverd. De
aanvraag betreft een collecte in de week van 23 t/m 28
februari 2015. Het bestuur hoopt dan op nog meer collectanten zodat er nog meer adressen bereikt worden.

Stichting Matthias staat voor:
“Het mogelijk maken en behouden van zelfstandig wonen met begeleiding voor normaalbegaafde
(jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum (PDD-NOS & Asperger)”

