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Beste bewoners, ouders, aangeslotenen en belangstellende,
Dit is de 2e nieuwsbrief van dit jaar. Wij hopen jullie
hiermee weer op de hoogte te stellen van het werken
van het Bestuur Stichting Matthias.
Collecte Velsen en Heemskerk.
In de week van 3 tot en met 8 maart 2014 is in de
gemeente Velsen door de Stichting Matthias een collecte gehouden. Er is een mooi bedrag opgehaald van
ruim €1.300! Dit bedrag komt geheel ten goede aan
de doelstelling van Stichting Matthias. In 2015 mogen
we weer collecteren in Velsen en wel van 23 t/m 28
februari. Dit is wel vroeg in het jaar, maar moet zeker
kunnen lukken. Collectanten kunnen zich nu al aanmelden per mail aan fondswerver@stichting-matthias.nl
In de week van 10 t/m 14 juni is in de gemeente
Heemskerk gecollecteerd. Ondank de zeer kleine
groep collectanten en 1 dag minder dan normaal voor
het collecteren, is er toch een mooi bedrag opgehaald
van €682,71! Het bestuur is zeer dankbaar met de
inzet van deze kleine groep collectanten.
In 2015 hebben we ook in Heemskerk een herkansing en wel van 29 juni t/m 4 juli 2015. Het bestuur
hoopt dan op een grotere groep collectante te kunnen
rekenen. Ook hiervoor kun je je al opgeven als collectant per email aan fondswerver@stichting-matthias.nl
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.

Augustus 2014

Gemeente Beverwijk
Gemeente Beverwijk heeft zowel onze aanvraag om
te collecteren als onze aanvraag voor een subsidie, na
een nee voor het collecteren, afgewezen. Daar hebben ze wel ruim een halfjaar voor nodig gehad, daar
de aanvraag “zoek was”. Wij betreuren het ten zeerste
dat deze gemeenteambtenaren geen kleine goede
doelen wil ondersteunen en zich verschuilen achter
regeltjes. Zo anders is de opstelling van de gemeente
Velsen en Heemskerk.
Op 20 juli is er een bezwaarschrift gestuurd naar de
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk. Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van
B&W Beverwijk.
Obsidiaan.
Een van onze bewoners is, buiten de locatie Obsidiaan,
zelfstandig gaan wonen in Heemskerk. Hierdoor kwam
er een appartement vrij. Volgens de inschrijvingsdatum de wachtlijst afwerkende, hebben we een nieuwe
bewoner gevonden voor dit appartement. De nieuwe
bewoner en zijn ouders zijn zeer gelukkig met het appartement en de begeleiding. Wij wensen onze nieuwe
bewoner een goede en mooie toekomst binnen de
locatie Obsidiaan toe.
Nieuwe locatie
Het actief zoeken naar nieuwe locaties staat even stil.
Dit is zo besloten daar er teveel te doen is omtrent de
PGB. Zonder PGB’s wordt het wel erg moeilijk de zorg
te verlenen zoals Stichting Matthias dit voor ogen heeft.
De penningmeester gaat na de vakantie zijn licht opsteken bij organisaties waarvan verwacht mag worden
dat zij weten hoe het een en ander in elkaar zit. Ook
zullen we via de gemeente en politiek ons goed laten
voorlichten wat alle plannen nu gaan inhouden medio
2015 en 2016. Wij zullen in een volgende nieuwsbrief
hier op terug komen
Nieuwe ontwikkelingen.
Wij worden, zoals algemeen bekend is, niet gesubsidieerd. Alles moet worden betaald uit donaties. Helaas
loop dat niet storm. Het bestuur is daarom opzoek naar
nieuwe mogelijkheden om alle kosten te kunnen betalen. We hebben de collectes van dit jaar en nu ook van
volgend jaar. Laatst hebben we jullie nog gewezen op
de Sponsorloterij. 50% van de aankoop van een lot,
kan gesponsord worden aan Stichting Matthias.
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“Het mogelijk maken en behouden van zelfstandig wonen met begeleiding voor normaalbegaafde
(jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum (PDD-NOS & Asperger)”
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Wij hebben gelukkig ook een nieuwe mogelijkheid
gevonden die jullie geen (extra) geld kost.
Vele zullen tegenwoordig via internet allerlei producten en kleding bestellen.
Vanaf nu is het voor iedereen die Stichting Matthias
een warm hart toedraagt mogelijk om Stichting
Matthias GRATIS!! te sponsoren. Dit wordt mogelijk gemaakt door SponsorKliks.

Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen
eerst naar http://www.stichting-matthias.nl
Op onze website staat een banner van SponsorKliks (zoals hierboven). Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Wehkamp en Zalando.
Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert
Stichting Matthias een commissie op terwijl u zelf
dezelfde prijs betaalt, het kost U dus niets extra.
Doe hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt
laten bezorgen. Via Sponsorkliks op de website
Stichting Matthias kunt u terecht bij 4500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld
oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar
nog lekker ook!
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Jubileumjaar 2015
In 2015 hebben we een dubbel jubileum. De Obsidiaan bestaat in mei 10 jaar, Stichting Matthias
bestaat zelf op 1 december 15 jaar. Het bestuur
wil dit niet zomaar voorbij laten gaan. Er zijn wel
ideeën maar dat moet wel gefinancierd kunnen
worden. We zijn dan ook zoekende naar mogelijkheden voor donaties en/of sponsoring.
Zie bijvoorbeeld de Sponsoskliks. Misschien dat
bedrijven/winkeliers iets willen doen zodat wij
deze heuglijke feiten mooi kunnen vieren. Wij
staan dan ook open voor suggestie. Laat het ons
weten door een mailtje te sturen naar:
penningmeester@stichting-matthias.nl.
Wim Planting heeft op eigennaam voor deze jubileums een donatiepagina aangemaakt bij geef.nl
www.geef.nl/actie/dubbel-jubileum/#.U8z8eLGrb5w
Wij hopen op vele donaties en steun om dit mogelijk te maken. Als er geen voldoende financiele
middelen beschikbaar komen, zal hoe spijtig ook,
het jubileumfeestje geen doorgang vinden.
Mogen wij op jullie hulp rekenen?
Websites
Wij als bestuur zijn zeer benieuwd of onze website www.stichting-matthias.nl goed overkomt.
Wij vragen ons ook af of onze webwinkel binnen
de site gevonden wordt. Om dat in iedergeval te
bevorderen is er op de home pagina een winkelwagen gezet waaraan de winkelpagina gekoppeld
zit.
Stichting Matthias heeft ook een Google+ webpagina http://goo.gl/xOCeuP. Ook is Stichting Matthias te vinden op twitter, @org_matthias en vele
andere site zoals Buurtlink.
Neem eens een kijkje op dit alles en link het eens
door zodat ook anderen er kennis van kunnen
nemen.
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