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Voorwoord.
Het jaar 2018 is al weer enkele weken oud maar willen als Stichting Matthias nog even
terugkijken naar het afgelopen jaar.
In 2017 heeft de Stichting er alles aan gedaan om het voor de bewoners van de
Obsidiaan zo aangenaam mogelijk te maken. Dit in goede samenwerking met de Heeren
van Zorg.
O.a. zijn het keukenmateriaal, tafelkleed, placemats en pannen vernieuwd.
Ook zijn er enkele investeringen gedaan zoals de aanschaf van een was/droog
combinatie.
Door de secretaris is veel werk verzet om dit alles mogelijk te maken. Daar zijn wij, als
Stichting, hem zeer erkentelijk voor.
Nog altijd zijn wij op zoek naar versterking, op allerlei gebied. Zeker nadere invulling van
het Bestuur is noodzakelijk.
De Stichting heeft het afgelopen jaar weer meegedaan aan de Grote Clubactie. De
opbrengst was hoger dan in 2016 maar toch vinden wij het dat het beter kan.
Ook is er weer gecollecteerd. Jammer genoeg was er weinig animo om, vrijwillig, voor de
Stichting te collecteren. Wij hopen dat het in 2018 zal verbeteren.
Een ieder die zich het afgelopen jaar voor de Stichting heeft ingezet, op welke wijze dan
ook, willen wij hartelijk danken. Zonder die handen doen wij weinig of niets. Wij hopen
dan ook dat ook voor het jaar 2018 wij weer kunnen rekening op de inzet van vrijwilligers!
De Stichting Matthias en zeker ook de bewoners van de Obsidiaan kunnen niet zonder.
Dirk Onderdelinden
Voorzitter Stichting Matthias.

1. Bestuur bezetting
De getekende bestuursverklaring van het bestuur Stichting Matthias is onderdeel inzake de
Jaarrekening over 2017 en het Jaarverslag 2017. Deze zal als Addendum bijgevoegd
worden. Voor 2017 bestond het bestuur uit:
Voorzitter:

Dhr. D. Onderdelinden

Secretaris/Penningmeester: Dhr. W.R. Planting
Algemeen bestuurslid:

Dhr. N. Strooker

Het bestuur heeft in 2017, 4 bestuursvergaderingen gehad en wel op:
1e 1 maart
2e 1 mei
3e 11 september
4e 12 november

2. De Obsidiaan
Het bestuur in 2017, 3 vergaderingen gehad met de Heeren van Zorg en wel op:
1e 6 maart
2e 22 mei
3e 30 oktober
• Binnen de begeleiding van de Obsidiaan zijn ook in 2017 enkele mutatie
geweest. De doelstelling is een goed functionerende team te verkrijgen lijkt in
2017 geslaagd te zijn. Wegens een klein team is met de Heeren van Zorg
overeengekomen, dat als het niet anders kan begeleiding invalt vanuit de
locatie van de Heeren van Zorg uit Beverwijk.
• De coördinerende begeleider van de Obsidiaan heeft ook de locatie van de
Heeren van Zorg in Beverwijk in zijn functie erbij.
• Wegens de vele berichtgevingen in kranten en Journaals heeft bestuur
Matthias verzocht aan de HvZ overzicht te geven van tarieven en uren invulling
welke een controle over juiste besteding PGB positief zou zijn. Deze zijn
binnen maar moet nog beoordeeld worden in 2018 door het bestuur.
• De begeleiding van de Obsidiaan geeft 6 bewoners van de Obsidiaan
begeleiding en 3 bewoners ambulante begeleiding. 2 bewoners zijn zover dat
zij naar een andere woning zouden kunnen verhuizen. 1 een kanswoning en 1
een klein appartement. Allen in de regio midden Kennemerland i.v.m.
ambulante begeleiding.
• In de Obsidiaan zijn keukenmateriaal, tafelkleed en placemats en pannen
vernieuwd. Er is een nieuwe systeemkast gekomen in het kantoor en de
plinten en lamelle draaikiepdeuren vernieuwd. Ook heeft de Obsidiaan een
was/droog combinatie gekregen voor het wasgoed van de Obsidiaan.
Een paar nodige investeringen.
• Buiten de huur van de appartementen heeft het bestuur per juli een toeslag
gevraagd aan de bewoners voor vernieuwing in de toekomst van de
apparatuur in de appartementen. Dit wordt in 2018 vastgelegd in het
Huishoudelijk Reglement.
Wegens onduidelijkheid en daaruit voorkomende problemen zal in het
huishoudelijk Reglement opgenomen worden over een verplichte
sleutelafdracht en een toegangsregeling.
• Naar het huurcontract voor het bewonen van een appartement is door een
jurist gekeken. Aan de verwachting daarvan was jammer genoeg niet voldaan.
Het bestuur zal in 2018 zelf het huurcontract wijzigen naar hun inzicht.

3. Secretariaat
• Door de secretaris is veel werk verzet om met allerlei actie mee te kunnen
doen om zo extra financiële middelen te verkrijgen.
• De nieuwsbrief en mailingen worden nu gemaakt door de secretaris met
Mailchip. Ontvangers kunnen zich zelf uitschrijven al zij deze mailingen niet
meer willen ontvangen.
In verband met de nieuwe eisen van Europese wet General Data Protection
Regulation (GDPR) welke in mei 2018 zal intreden, wordt daaraan nog een
nieuwsbrief gewijd.
4. Penningmeester
• De stichting mocht kleine (vaste) donaties ontvangen.
• Afgelopen jaar voor tweede keer meegedaan met de Grote Clubactie. De
stichting heeft de optie éénmalige machtiging genomen en dit via een speciale
website van de Grote Clubactie. De opbrengst is hoger dan in 2016. Wel is de
verwachting voor 2018 hoger gesteld.
• Er zijn 2 collecten periode geweest, respectievelijk Velsen 17 april t/m 22 april;
Heemskerk 21 mei t/m 27 mei.
• De animo om collecte te lopen was ook dit jaar zeer gering. Toch is het bestuur
dankbaar met de collectanten en door hem het binnen gehaald donatiegeld.
• De andere acties waaraan de stichting aan meedoet slaan nog niet aan bij de
bevolking. Hierop zal in 2018 meer aandacht besteed moeten worden.
•

Over 2017 heeft de stichting besteedbare bedragen voor de
gemeenschappelijke ruimte vergoeding gekregen i.v.m. de Woontoeslag. Dit is
voor 2017 voor het eerst geweest. In de voorgaande jaren is het door
mistanden helaas blijven liggen, een financiële misser.

5. Boekhouding
• De boekhouding met Exact verloopt redelijk goed. Soms komen er foutjes in,
welke door Administratiekantoor Machiels eruit gehaald worden. De
penningmeester is dankbaar met deze hulp.
• Voor het bestuur gebruikt de penningmeester nog steeds een Excel overzicht
welke elke maand door het bestuur getekend wordt. Hiermee wordt
aangegeven dat het bestuur op de hoogte is van de in- en uitgaven van de
stichting.
• De afsluiting van 2017 ziet er goed uit, ondanks de financiële investeringen
van het afgelopen jaar. Het uiteindelijke Financieel Jaarverslag zal opgemaakt
worden door het Administratiekantoor Machiels.

• Toch blijft er zorg bij de Penningmeester over de financiële toekomst van de
stichting. De begroting voor 2018 is met enkele aannamen sluitend gekregen.
6. Website
• Daar er weinig gekeken wordt op onze website stichting-matthias.nl naar de
aanwezige webwinkel, heeft ertoe geleid dat er een nieuwe webwinkel website
is aangemaakt. www.webwinkel-matthias.eu
7. Stichting Matthias is lid van het Nederland Filantropieland. Het Instituut voor
Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) was de voorloper daarvan.
De stichting zal dan ook in haar postpapier het logo van het Nederland
Filantropieland dragen.

Nederland Filantropieland is een vereniging die zich sterk maakt voor een vitale
Nederlandse filantropiesector.
Er zijn drie speerpunten:
• Ontmoeten; Met een goed netwerk functioneer je makkelijker
• Ontwikkelen; Kennis is macht en die delen we met elkaar.
• Vertegenwoordiging; Met wat gemeenschappelijke afspraken verloopt alles
soepeler.
Voor meer informatie zie de website; https://nlfl.nl/

8. Afsluiting
Het bestuur gaat ervanuit dat dit verslag duidelijkheid geeft over het werken van
het bestuur t.a.v. de Stichting Matthias.
De stichting Matthias heeft een onbezoldigd bestuur. Alleen gemaakte kosten voor
het besturen van de stichting wordt één op één vergoed.
Het bestuur brengt zijn dank voor het vertrouwen wat is gegeven t.a.v. het werk
voor de Stichting Matthias en daarmee ook voor haar bewoners.

Dhr. D.A. Onderdelinden
Dhr. W.R. Planting
Voorzitter
secretaris/penningmeester

Dhr. N. Strooker
algemeen bestuurslid

