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Nieuwsbrief Stichting Matthias

Bericht van de secretaris:

Er is alweer een half jaar voorbij van 2011, wanneer deze
nieuwsbrief verschijnt. Door drukte en gezondheidsklachten
van de bestuursleden zijn sommige zaken wat langer blijven
liggen en was er geen tijd voor het schrijven van een nieuwsbrief. Wij hopen de komende tijd wat meer ruimte te vinden.
Onze voorzitter Wim Lanser heeft per 27 juni de voorzittershamer neergelegd en is als bestuurslid afgetreden.
Al snel na zijn de aantreden in 2008 moest een beroep
gedaan worden op zijn kwaliteiten als voorzitter door de
ontstane problematiek met de toenmalige zorgverlener.
Het was een moeilijke periode waarin veel gevraagd werd
van het bestuur. Zijn gezondheid, leeftijd en beschikbare
tijd hebben hem ertoe gebracht zijn werkzaamheden voor
het bestuur van de stichting neer te leggen. Wij brengen
onze dank voor de bijzondere wijze en inzet die hij heeft
betracht om de juiste sturing te geven aan de stichting.
Wij zijn gelukkig dat er direct al een nieuwe voorzitter is
gevonden en dat hij al op 28 juni kon worden geïnstalleerd. De nieuwe voorzitter, de heer D.A. Onderdelinden,
zal zichzelf voorstellen in een stukje in deze nieuwsbrief.
Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met hem.
			
			
			
			
			
			

Onze Voorzitter 		
Mijn naam is Dirk Onderdelinden,
geboren en getogen te Beverwijk.
Ik ben 58 jaar oud, getrouwd en
wij hebben 3 dochters, 2 schoonzoons en 3 kleinkinderen.

Na het afronden van mijn middelbare school ben ik gaan
werken bij de Douane waarbij ik diverse functies heb bekleed. Dit jaar vier ik mijn 40 jarig ambtsjubileum.
Thans ben ik plv. Voorzitter van de landelijke Ondernemingsraad en ben ik lid van de medezeggenschap op
Schiphol Cargo. Ook ben ik vertrouwenspersoon integriteit en vakbondsconsulent 1e lijn.
Twee dagen per week doen ik en mijn vrouw werk voor
Sandd (postverzorging) en vijf dagen per week verzorgen wij de postbezorging voor het Rode Kruis Ziekenhuis. Als hobby hebben mijn vrouw en ik modelbouw.
De komende tijd wil ik graag tijd en energie steken in de
Stichting Matthias om de “missie” verder uit te dragen.
Mijn doel is dan ook om ons meer te profileren op georganiseerde bijeenkomsten en om te trachten derden
te inspireren om onze doelstelling verder uit te dragen
en vanuit maatschappelijk belang en welzijnszorg onze
stichting onder de aandacht te brengen.
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Wijzigingen begeleiding:
We staan ook even stil bij het vertrek van begeleidster
Denise Toen. Het bestuur was totaal verrast toen het van
haar ontslag vernam van de Heeren van Zorg. Het bestuur is niet gelukkig met de wijze waarop een en ander
is gegaan. Ook voor de bewoners was dit een harde klap.
Zij is immers geliefd bij de bewoners. Denise zal ons dus
helaas per 31 juli verlaten. Zij heeft wel aangegeven
betrokken te willen blijven bij de bewoners als maatje.
Wij wensen Denise heel veel succes in de toekomst.
De Heeren van Zorg hebben nu de taak te zorgen voor
vervangend geschikt personeel. Wij gaan ervan uit dat
zij gekwalificeerde begeleiders zullen vinden waar de
stichting haar vertrouwen in kan vinden. Begeleiders
met kennis en ervaring met onze doelgroep waar onze
bewoners een goede, vertrouwde en langdurige band
mee kunnen opbouwen. Het zal weer enige tijd nemen voor het vertrouwen bij de bewoners is hersteld.

PGB, voorgoed afgeschaft?
Zoals al in de vorige nieuwsbrief is gememoreerd, zal
de regering Rutte keihard snoeien in de zorg en met
name in het PGB. Wij zijn diep geschokt door de voornemens die alleen nog meer onduidelijkheid geven
wie wel en geen “recht” meer krijgen op zorg. Hierbij een citaat uit een bericht over de voornemens van
de regering: Leijten (SP) vreest dat veel mensen tussen de wal en het schip belanden: ‘In de toekomst zijn
er drie opties: je bent of afhankelijk van je zorgverzekeraar die je ziet als een schadepost, of van een gemeente die zorggeld ook mag uitgeven aan parkeergarages. Als derde optie is er nog altijd de liefdadigheid
– net als vroeger. Dit kabinet hervormt niet, het sloopt.’
We staan aan de vooravond van veel leed en zorgen die
gecreëerd worden door de besluiten van deze regering.
Dat er ingegrepen moest worden in de kosten van de
AWBZ is duidelijk, maar niet op deze wijze. Het bestuur
is zoekende naar oplossingen om de schade zoveel
mogelijk te beperken en de toekomst van begeleiding
op maat voor onze bewoners enigszins te redden. Het
bestuur beseft dat het feitelijk 5 voor 12 is om in ieder
geval financieel te trachten sterk te staan. Het kan dit
helaas niet alleen. Wij doen dan ook een algemene oproep aan de lezer van deze nieuwsbrief om een steentje
bij te dragen. Dit kan al door donateur te worden en/of
mee te spelen met de Vriendenloterij door een lot/loten
te kopen met Stichting Matthias als Goed Doel (6052)

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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Tv spot:

Het bestuur heeft in het begin van dit jaar een tv-spot laten maken om donaties/donateurs te werven. Dit was een
lang gekoesterde wens, maar het was ook noodzaak. De
tv-spot is zeer geslaagd als we luisteren naar de positieve
reacties. Helaas is het verzoek om hem bij de provinciale
omroep gratis te laten uitzenden, niet gehonoreerd. Zij
kwamen wel met een aangepast voorstel, maar dat heeft
het bestuur wegens de hoge kosten afgewezen. Enkele
lokale tv-zenders hebben de spot wel gratis uitgezonden
waar we dankbaar voor zijn. Hij staat onder andere op
Youtube.com en vimeo.com. De spot staat ook op onze
vernieuwde site. Wij hopen dat u als lezers uw vrienden,
kennissen en familie bekend wil maken met onze tv-spot.

Vernieuwing website, folder en nieuwsbrief:
De website en de folder zijn vernieuwd. De website heeft
een frisse uitstraling gekregen waar we zeer gelukkig mee
zijn. De website van de Obsidiaan zal dezelfde frisse uitstraling krijgen, maar wel met het kenmerk van de Obsidiaan.
Wij hopen dat de vernieuwde site en folder meer duidelijkheid geven over Stichting Matthias, haar doelstelling en
werken. Zowel op de site als in de folder treft u een nieuw
logo aan. Stichting Matthias is lid van het Instituut voor
Sponsoring en Fondsenwerving (ISF). Begin dit jaar is het
ISF en het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers
(NGF) samengegaan in het Instituut Fondsenwerving (IF)

De penningmeester is hier weer toe overgegaan. Machiels
heeft aangegeven er geen probleem mee te hebben.
Zoals al eerder aangegeven, zal er veel moeten gebeuren om het vermogen van de stichting te verhogen tot een
niveau waarmee we zo nodig tegenvallers kunnen opvangen, maar ook nieuwe locaties kunnen opzetten. Dit vergt
vindingrijkheid van het bestuur om alles uit de kast te halen wat nodig is. Mogelijk dat u eerdaags bestuursleden
op de Beverwijkse Bazaar ziet staan om donateurs te werven en loten van de Vriendenloterij te verkopen. Dit alles
om de doelstelling van de stichting te blijven waarmaken.

Sponsors donateurs

Zoals u waarschijnlijk al heeft opgemerkt, staan onderaan deze pagina enkele logo’s. Een van de logo’s is
van de KIK Groep, wat staat voor Kennis is Kracht. Het
bedrijf bestaat uit een drietal gespecialiseerde werkmaatschappijen. KIK for IT, KIK for Storage en KIK for
Finance. Zij hebben hun kantoor in Amsterdam. Wij hebben een mooie donatie van hen mogen ontvangen. Als
dank daarvoor staat hun logo met link op onze webpagina sponsoren. Ze staan nu helaas alleen op die pagina. Wij nodigen andere bedrijven uit om ook een mooie
donatie/sponsoring te doen aan Stichting Matthias. Ook
zij zullen dan vermeld worden met logo en link op onze
sponsoren pagina. Wij zien uit naar de aanmeldingen.

Fondsenwerving

De folder draagt ook het logo van het FSC (het keurmerk
voor verantwoord bosbeheer). Dit houdt in dat onze drukker
de folder op gecertificeerd papier heeft gedrukt. De nieuwsbrief heeft dezelfde uitstraling als de website gekregen. Wij
hopen dat u het kan waarderen. Er is veel tijd en energie in gestoken om alles op elkaar afgestemd te krijgen.

Jaarrekening Stichting Matthias:

Onze jaarrekening wordt gecontroleerd door administratiekantoor Machiels B.V. Afgelopen jaar is de rekening-courant redelijk stabiel gebleven. De stichting heeft geen vaste
inkomsten en alles wordt dan ook uit donatiegelden betaald.
De penningmeester had het voornemen om alle betalingen
in 2010 te verwerken in een officieel boekhoudprogramma.
Helaas was het boekhoudprogramma te complex en zeer
moeilijk aan te passen aan de posten en subposten die
de stichting gebruikt. Al 10 jaar werkt de penningmeester
met een zelfgemaakt Excel Grootboek en met maandoverzichten, die beide prima voldoen voor de controle van de
jaarrekening.

De stichting probeert op allerlei manieren inkomsten te verkrijgen uit speciale acties, zoals de
Vriendenloterij, de Vomar KIK actie en Voubedo.
Sinds enkele maanden proberen wij voldoende stemmen te krijgen om voor een jaar lang het lokale goede
doel te zijn van Specsavers. Er wordt door veel personen die betrokken zijn bij de doelstelling van de
stichting, via Hyves hard gestemd bij Specsavers.
Een citaat van de Specsavers site “Lokale goede doelen, liefdadigheidsinstellingen en verenigingen kunnen
een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Stichting Specsavers Steunt is in het leven geroepen om samen met de winkels iets terug te geven aan de lokale
gemeenschap. Voor elke verkochte bril of verkocht hoortoestel doet iedere winkel een donatie aan de stichting.
Het gespaarde bedrag wordt vervolgens gedoneerd aan
lokale initiatieven die de samenleving ten goede komen en die door de inwoners zélf zijn voorgedragen.”
Wij hebben goede hoop dat wij in Beverwijk het goede
doel zullen worden. Als we het worden, dan graag uw
bril of hoortoestel kopen bij Specsavers Beverwijk!

