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Bericht van de Secretaris:
Anders dan andere jaren komt er dit jaar maar
één nieuwsbrief uit. Door drukte en
gezondheidsredenen bij de bestuursleden, is er
geen tijd gevonden om een nieuwsbrief eerder te
schrijven. Deze nieuwsbrief zal ook korter zijn dan
u gewend bent.
Het bestuur is content met de goede berichten
over de nieuwe zorgverlener De Heeren van Zorg.
Het bestuur heeft daarom besloten de
samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd
met De Heeren van Zorg om te zetten naar
onbepaalde tijd.
In de komende jaren zal blijken in hoever deze
regering onze bewoners en doelgroep zal korten.
Het bestuur heeft dan ook grote zorgen hoe alles
betaalbaar zal blijven voor onze bewoners die een
beroep moeten doen op een PGB toekenning en
vele ook een WAJong uitkering.
Op 1 december van dit jaar bestaat Stichting
Matthias 10 jaar. Een mijlpaal die we in klein
verband zullen vieren. Over 5 jaar zal de stichting
15 jaar en de Obsidiaan 10 jaar bestaan. Dit willen
we dan met een mooi feest vieren.
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De nieuwe zorgverlener
De Heeren van Zorg zijn vanaf 14 november 2009
begeleiding gaan geven aan onze bewoners op
de locatie Obsidiaan. Stichting Matthias is toen
een samenwerkingsovereenkomst aangegaan
voor een halfjaar. Deze is in maart 2010 verlengt
met nog eens een halfjaar. We zijn dan ook
content dat wij 15 november groen licht kunnen
geven om de samenwerkingsovereenkomst voor
onbepaalde tijd aan te gaan met De Heeren van
Zorg. Zowel van de bewoners als van de
begeleiders vernemen wij positieve geluiden. Wij
hebben dan ook het volste vertrouwen in de
begeleiding van de begeleiders. Helaas heeft de
vaste invalkracht van de Obsidiaan haar ontslag
ingediend, hetgeen wij betreuren. Wij gaan er
vanuit dat daarvoor een nieuwe invalkracht
gevonden zal worden door De Heeren van Zorg
die past binnen het team van de begeleiders.

Jaarrekening Stichting Matthias.
Onze jaarrekening is gecontroleerd door het
Administratiekantoor Machiels B.V.
Onze vaste accountant is helaas failliet gegaan.
Wij zijn overgegaan naar Machiels. Wij hebben
het vertrouwen erin dat ook met Machiels een
goede band zal worden opgebouwd.
Ook dit jaar is de rekening-courant behoorlijk
geslonken. Daar de stichting geen vaste
inkomsten heeft en alles betaald wordt uit
donatiegelden, moeten wij eerst voldoende
middelen binnen zien te verkrijgen voordat wij iets
extra’s kunnen doen. Het zoeken naar donateurs
en fondsen blijft voor het bestuur een taak op zich.
Wij waren dan ook zeer verheugd toen we in
september van dit jaar werden gebeld door een
persoon die de stichting dit jaar in 2011 en 2012
een mooie donatie wil geven. Wij hopen op meer
personen die op deze wijze de doelstelling van
Stichting Matthias willen ondersteunen.

Stichting Matthias staat voor:
“Het mogelijk maken van zelfstandig wonen met begeleiding voor normaalbegaafde jongvolwassenen met
een stoornis in het autistisch spectrum (PDD-NOS & Asperger)”
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Carneool
De secretaris heeft in september telefonisch
contact gehad met Zorgbalans over de locatie
“De Binnenhaven” Door Zorgbalans werd
nogmaals naar voren gebracht dat momenteel
niet duidelijk is of en wanneer het project “De
Binnenhaven” doorgaat. Wel geeft Zorgbalans
aan hard te werken aan een oplossing.
De Secretaris heeft dan ook aangegeven dat
Stichting Matthias opzoek zal gaan naar nieuwe
mogelijkheden binnen de regio Kennemerland.
Wel blijft zij een gegadigde voor “De
Binnenhaven”. Inmiddels zijn er brieven uitgegaan
naar wooncoöperaties met een verzoek om
appartementen. Wij wachten de reactie af en
hopen op goede mogelijkheden.

Fondswerving
Wij zijn laatst benaderd door een moeder van een
aangeslotene op de wachtlijst, die het jammer
vond dat de KIK-actie niet gekoppeld was aan
Stichting Matthias. Zij zou graag willen werven in
haar buurt om een KIK-kaart te laten aanschaffen
te gunste van de stichting. De KIK-kaart is een
actie van de VOMAR. De VOMAR geeft daar zelf
het volgende over aan:
Op de Klant-Is-Koningkaart wordt bij de kassa
bijgehouden hoeveel geld er aan boodschappen
is besteed. Over het totaal bestede bedrag keert
Vomar Voordeelmarkt eenmaal per drie maanden
0,5% aan uw club uit. Hoe meer ‘leden’ van uw
club bij Vomar Voordeelmarkt boodschappen
doen, hoe meer uw clubkas gespekt wordt zonder
dat de ‘leden’ of u als club daar iets voor hoeft te
doen of te betalen. We hoeven u niet te vertellen
hoe dat kan oplopen tot een heel aardig bedrag.
Zie: http://www.vomar.nl/kik.htm
Daar we elke eurocent goed kunnen gebruiken
heeft het bestuur besloten om mee te gaan doen
met de KIK-actie. Onze vraag aan u is om ook
een KIK-kaart aan te schaffen of uw huidige KIKkaart ten gunste van Stichting Matthias te maken.
Voor een nieuwe KIK-kaart kunt u uw naam en
adres + KIK-kaart nummer opgeven aan ons
zodat wij deze kunnen laten activeren bij de
VOMAR ten gunste van de stichting.

Het bestuur heeft ook besloten om met de
sponsorloterij mee te doen. De Sponsorloterij
geeft daar zelf het volgende over aan:
U kunt uw club/stichting financieel steunen door
mee te spelen in de Sponsor Bingo Loterij.
Een lot kost maandelijks bij 4 Bingozondagen
€ 8,20, bij 5 Bingozondagen € 10,25. Daarvan
gaat de helft direct naar uw club/stichting.
U steunt met uw deelname niet alleen uw club,
maar u maakt ook kans op alle prachtige prijzen
van de Sponsor Bingo Loterij, zoals de wekelijkse
hoofdprijs van € 100.000,- en 200.000 andere
fantastische prijzen.
Heeft u loten, wilt u deze dan ten gunste laten
komen van Stichting Matthias? Heeft u nog geen
loten, dan kan u deze bestel op:
www.sponsorloterij.nl/Meespelen.htm
Deze twee manieren van fondswerving werd in
het verleden gedaan door Stichting Vrienden van
Matthias. Deze stichting is per december 2009
opgeheven.
Wij hopen dat er veel belangstelling voor de
bovenstaande wijze van fondswerving is. In deze
onzekere tijd kunt u op deze wijze ook een positief
steentje bijdragen aan de doelstelling van
Stichting Matthias..

Donateurschap
Het bestuur is druk bezig met een
stopperscampagne in kranten en tijdschriften om
donateurs te werven. Mocht uw organisatie of het
bedrijf waar u werkt, een nieuwsbrief uitgeven,
vraag dan aan de redactie daarvan of wij een
gratis advertentie daarin mogen plaatsen. U kunt
daarvoor de stopperadvertentie opvragen per mail
aan fondswerver@stichting-matthias.nl. met
vermelding van het formaat van de stopper.
Via dit e-mailadres kunt u ook folders en
antwoordkaartjes aanvragen. Tevens kunt u
potentiële donateur verwijzen naar onze website:
www.stichting-matthias.nl en dan de knop
donateurschap. Klik daarna op de grote
advertentie midden op de website aan en
download het donateurschapformulier. Stuur dit
formulier ingevuld naar het vermelde
antwoordnummer.
Adres Secretariaat: Websites:
Postbus 277
www.stichting-matthias.nl
1970 AG IJmuiden www.obsidiaan-matthias.nl
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