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Voorwoord.
Beste lezers,
2020 ligt voor ons. Een geheel nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden.
Dit geld voor eenieder persoonlijk maar ook voor de Stichting Matthias.
Wij sloten het jaar 2019 af met toch wel een positief gevoel ondanks de soms
moeilijke financiële periodes.
Dankzij positieve inbreng van donateurs en diverse instellingen hebben wij ons
hoofd boven water weten te houden.
Het was een hele klus om de begroting van 2020 sluitend te krijgen maar door te
bezuinigen op posten waar dit mogelijk was is het rond!
Het komende jaar zal de Stichting zich op diverse manieren trachten te profileren.
Meedoen aan collectes en aanwezig zijn op diverse markten zit in onze planning. Via
onze nieuwsbrief houden wij eenieder op de hoogte.
Langs deze weg ook een dank aan de leden van het Bestuur en overige vrijwilligers voor
hun inbreng in het achterliggende jaar.
De Stichting zoekt ook in 2020 naar versterking. Dus…….., heeft u nog wat tijd over,
U bent van harte welkom!
Voor eenieder, een heel goed jaar gewenst.
Ook iets over het jubileum jaar, mei 2020 15-jarig bestaan Obsidiaan en 1 december het
20-jarig bestaan van Stichting Matthias.
Dirk Onderdelinden
Voorzitter Stichting Matthias.

1. Bestuur bezetting
De getekende bestuur verklaring van het bestuur Stichting Matthias is onderdeel van de
Jaarrekening over 2019 en het Jaarverslag 2019. Deze zal als Addendum bijgevoegd
worden. Voor 2019 bestond het bestuur uit:
Voorzitter:

Dhr. D.A. Onderdelinden

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

Dhr. N. Strooker januari tot 11 maart 2019

Algemeen bestuurslid

Dhr. W.C. van Leusden vanaf 11 maart 2019

Het bestuur heeft in 2019, 5 bestuursvergaderingen gehad en wel op:
1e 11 februari
2e 11 maart
3e 10 april
4e 11 juli
5e 6 november

2. De Obsidiaan
Het bestuur heeft in 2019, 4 vergaderingen gehad met de Heeren van Zorg en wel
op:
1e 25 maart
2e 3 juni
3e 16 september
4e 25 november
•

Op 25 februari is er een bijeenkomst geweest op de Obsidiaan met de
bewoners, de Heeren van Zorg en de ouder(s) van onze bewoners.
daar ging het over de Zorgarrangementen, een nieuwe vorm van begeleiding
en verantwoording.

•

De coördinerende begeleider van de Obsidiaan heeft per december 2019 de
Obsidiaan verlaten en is voor zichzelf begonnen.
De Heeren van Zorg heeft gezorgd voor een nieuwe Coördinerende
begeleiding in de functie van Teamcoach Ouderinitiatieven.

•

De begeleiding van de Obsidiaan geeft 6 bewoners van de Obsidiaan
begeleiding.

•

Onze zorg verlenende organisatie De Heeren van Zorg is de structuur einde
van dit jaar gewijzigd. Deze bestaat nu uit: De Heeren van Zorg en De Heeren
van Wonen en Service BV. Voor onze bewoners verandert er niet veel. Voor
de Stichting Matthias hebben wij op financieel gebied te maken met De Heeren
van Wonen en Zorg BV

•

Vernieuwing in de gemeenschappelijke ruimte heeft ook extra kosten met zich
meegebracht. Tijdens de NLdoet dag is het kantoortje en de
gemeenschappelijke ruimte gesaust. Ook is de verlichting geheel vernieuwd.
Lunch was prima verzorgt door de lokale snackbar. Verder koffie, thee of
frisdrank met zelfgebakken cake.

•

Het huishoudelijk reglement is aangepast i.v.m. de woontoeslag.

3. Secretariaat
•

De nieuwsbrief en mailingen worden nu gemaakt door de secretaris.
Er zijn 10 nieuwsbrieven in 2019 gemaakt en verzonden. Ontvangers kunnen
zichzelf uitschrijven al zij deze nieuwsbrieven en mailingen niet meer willen
ontvangen.

•

Er zijn 4 personen die zich hebben aangemeld voor begeleiding binnen de
Obsidiaan. Helaas is er nog geen woning vrij binnen de Obsidiaan. Door het

bestuur wordt wel nagedacht hoe wij verder gaan, uitbreiding ja of nee. Dit is
onder ander afhankelijk of we dit financieel verantwoord kunnen dragen.
4. Penningmeester
• De stichting mocht kleine (vaste) donaties ontvangen.
We hebben ook van uit de overheid de Woontoeslag over 3 personen mogen
ontvangen. Deze zijn verantwoord geïnfesteerd in de woonlocatie Obsidiaan.
Het had meer kunnen zijn. Mogelijk in 2020 alsnog de gehele Woontoeslag
voor de gemeenschappelijke ruimte Obsidiaan. Hangt af van één
handtekening.
•

Afgelopen jaar voor de vierde keer meegedaan met de Grote Clubactie. De
stichting had de optie éénmalige machtiging genomen en dit via een speciale
website van de Grote Clubactie. De animo om loten te (ver)kopen was zeer
laag. De opbrengst is lager dan in 2018. Zover het nu staat, doen wij in 2020
niet meer mee met de Grote Clubactie.

•

Er zijn 2 collecten periode geweest, respectievelijk Heemskerk 10 t/m 15 juni;
Velsen 1 t/m 6 juli.
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.

•

Dit jaar ook weer op een markt gestaan om onze artikelen van de WebwinkeMatthias.nl te verkopen aan bezoekers van de markt. Over het algemeen
complimentjes van bezoekers over onze zelfgemaakte artikelen, maar kopen
was er bijna niet bij. Toch laten we de moet niet zakken en gaan we in 2020 de
ingeslagen weg zeker mee verder.

5. Boekhouding
• De boekhouding met Exact verloopt redelijk goed. De laatste 2 maanden is de
penningmeester druk bezig geweest om een SEPA incasseren voor bedrijven
aan te maken voor doorlopende incasso bij onze zorgverlener. Dit mocht niet
lukken. Waar de fout zit weten we niet. De penningmeester heeft besloten
hierin niet verder te gaan.
•

Per 1 januari 2020 gaat de penningmeester in Exact ook gebruik maken van
het Dagboek Kas. De optie bij Exact door het koppelen van de
bankrekeningen, kan de penningmeester nog niet overzien of dit zinvol is.

•

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. Hierin de zijn de spaarrekening, PayPal, MyPos,
Mollie (webwinkel) en kastgeld (markten) in- en uitgaven verantwoord.

Met het mobiel Pinapparaat is het mogelijk om op de markt, maar ook bij de
collectes, het verschuldigde bedrag digitaal te betalen door te pinnen.
Het bedrag komt dan te staan op onze MyPos-rekening.
•

De afsluiting van 2019 ziet er goed uit, ondanks de financiële investeringen
van dit 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 2020 is met enkele aannamen sluitend gemaakt.

6. Energie.
• Het bestuur heeft besloten om per 1 december 2019 de energie (gas/stroom)
te verkrijgen van Vattenfall. Vattenfall heeft als doelstelling: Fossielvrij leven
binnen één generatie. Dit is wat de penningmeester zeer aanspreekt,
duurzame-energie.
Ook de prijs is iets gunstiger dan onze vorige energieleverancier.
7. Website
• Er wordt geïnfesteerd in de website door kleine reclame-uitingen via
Facebook.nl, om zo meer bekendheid te geven aan Stichting Matthias en onze
webwinkel. Op de website van Stichting-matthias.nl hebben we nu ook
reclame advertenties vanuit Google toegestaan. Overweeg deze advertenties
toe te staan en te bekijken. Daarmee wordt een stukje kosten van de website
ondersteund.
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. W.C. van Leusden
algemeen bestuurslid

