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Vervolg NLdoet-dag
Het is inmiddels alweer mei wanneer ik me zet om de nieuwsbrief te schrijven.

De NLDoet dag ligt weer achter ons. Er is veel werk verzet, maar eigenlijk zijn

we nog niet gereed met het opknappen van de gemeenschappelijke ruimte. De

memomuur moet nog 1 of 2 x gesaust worden, de hal nog wit gesaust, deur

gemeenschappelijke ruimte geschilderd worden.

                     memomuur                                       nieuwe kast en bureaustoel 

Eerst nu de buitenkansjesmarkt te Heemskerk op 25 mei. We hebben dan ook een

nieuw artikel bij ons. Houten-hondjes
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We vermoeden dat deze gauw uitverkocht zullen zijn.

Het bestuur Stichting Matthias heeft nieuwe eenmalige incassoloten-boekjes voor

dit jaar besteld. Stichting Matthias gaat dus ook in 2019 meedoen. Wij hopen op veel

steun te kunnen rekenen en dus meer loten kunnen verkopen. De loten verkoop

hoeft niet alleen bij het bestuur te liggen. Ook onze bewoners en familie mogen ook

meehelpen zoveel mogelijk loten te verkopen. Al dit geld komt ten goede van de

doelstelling van de stichting, dus direct en indirect voor het wonen van onze

bewoners.

Hier onder alvast enkele belangrijke datums.

Zaterdag 14 september:   Start landelijke verkoop Grote Clubactie

Donderdag 21 november: Sluiting invoer lotenkopers met eenmalige

machtiging

Donderdag 12 december: Bekendmaking trekkingsuitslag

Grote clubactie is vernieuwd

De Grote Clubactie in nieuwe stijl! Van buiten anders, maar van
binnen hetzelfde. We zetten ons nog steeds in voor een financieel
sterk verenigingsleven. Kijk snel op de vernieuwde website.
Clubactie.nl

Folder:

De folder is drastisch gewijzigd. De folder is duidelijker en met minder
tekst geworden. Wij zullen zorgen dat er een aantal op de Obsidiaan
liggen voor die gene die hem willen hebben. De folder is natuurlijk ook te
downloaden van de site van Stichting Matthias.
Het huishoudelijk reglement van de stichting zal ook enige aanpassingen
krijgen in de komende tijd.
De wijzigingen zijn nodig voor de toekomst van de stichting.

Alarm:

Na regelmatige storingen is er besloten een systeem te nemen dat niet
afhankelijk is van één soort verbindingslijn. Het is nu zo geregeld dat als
de internet verbinding het even laat afweten, dat dan de verbinding met
de meldkamer, via G4 netwerkverbinding gaat. Dit geeft ons allen een
veilig gevoel.  De begeleiders hoeven nu niet meer de herstelcode in te
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typen. En ja, dit heeft ook de nodige kosten met zich meegebracht. Dit
zullen we over 5 jaar uitsmeren.

Op de site van de stichting zal je de pagina GivingTuersdayNL tegen
komen. Het bestuur heeft Stichting Matthias ook aangemeld voor deze
dag. De juiste inkleding daarvan hebben we nog niet kant en klaar liggen.
Wat wij wel meenemen in onze gedachte is dat de Obsidiaan in mei 2020
haar 15 jarige lustrum heeft en Stichting Matthias in 2020 haar 20 jarig
lustrum heeft.

Het bestuur heeft wel alle hulp nodig om #GivingTuersday.NL tot een succes te

brengen voor onze doelstelling. Heb jij goede ideeën, maak het bekend aan ons.

Misschien is jouw idee dat wat we nodig hebben.
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