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Voorwoord.
Beste lezers,
2021, een jaar met ingrijpende zaken, welke totaal niet verwacht waren. Corona, de
wereld staat op zijn kop. Als bestuur zijn we dankbaar dat het ons nog niet heeft besmet.
Hoe het verloop in 2022 met de Omikron zal zijn, is niet te voorspellen.
Wij sloten het jaar 2021 af met een positief gevoel en financieel saldo.
Dankzij positieve inbreng van donateurs, collectes en diverse instellingen hebben wij ons
hoofd boven water weten te houden. De woontoeslag over 2021 zou in december
overgemaakt worden, maar komt pas in januari 2022.
Langs deze weg ook een dank aan de leden van het Bestuur en overige vrijwilligers voor
hun inbreng in het achterliggende jaar.
Dirk Onderdelinden
Voorzitter Stichting Matthias.

1. Bestuur bezetting
De getekende bestuursverklaring van het bestuur Stichting Matthias is onderdeel over de
Jaarrekening over 2021 en het Jaarverslag 2021. Deze zal als Addendum bijgevoegd
worden. Voor 2021 bestond het bestuur uit:
Voorzitter:

Dhr. D. Onderdelinden

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

Dhr. W. van Leusden

Het bestuur heeft door de beperkingen door de Covid-19 in 2021, 3
bestuursvergaderingen gehad en wel op:
1e 1 juni
2e 22 september
3e 14 december
Er zijn ook overleggen geweest via telefoon en mail verkeer

2. De Obsidiaan
Het bestuur heeft in 2021, 2 vergaderingen gehad met de Heeren van Zorg en wel
op:
1e 8 juni
2e 27 september

•

In de overleggen is besproken over de vorm van begeleid wonen op de
Obsidiaan. Wijziging beleid van de Heeren van Zorg.

•

Binnen de begeleiding van de Obsidiaan zijn ook in 2021 enkele mutatie
geweest. Deze wisselingen is geruisloos verlopen. Wegens een klein team is
met de Heeren van Zorg overeengekomen, dat de locatie van de Heeren van
Zorg in Beverwijk bij de Obsidiaan wordt getrokken.

•

De coördinerende begeleider van de Obsidiaan heeft ook 2 locaties in haar
functie

•

De begeleiding van de Obsidiaan geeft 6 bewoners van de Obsidiaan
begeleiding. Ook enkele ambulante begeleidingen.

•

Vernieuwing in de gemeenschappelijke ruimte heeft ook extra kosten met zich
meegebracht.
Er is er een uitbrieding gedaan in de vorm van een Combi vries/koelkast.

•

Het vernieuwen van het intranetwerk, wat zeer nodig was, is niet zo gelopen
als verwacht. Velen problemen en extra kosten geweest met de installatie van
de UAP AC Lite. 2 bewoners zijn gestopt met Wifi van Stichting Matthias. Het
intranetwerk wordt nu door 4 personen gebruikt. Kan altijd een Wifi aansluiten
gerealiseerd worden in de toekomst. De UAP AC Lite liggen geïnstalleerd voor
gereed.

3. Secretariaat
• Om te voldoen aan de nieuwe eisen van Europese wet General Data
Protection Regulation (GDPR) welke in mei 2018 is intreden is veel werk voor
verzet. Volgens het bestuur voldoen wij daar nu aan.
•

De nieuwsbrief en mailingen worden gemaakt door de secretaris.
Er zijn 7 nieuwsbrieven in 2021 gemaakt en verzonden. De secretaris heeft
aangegeven alleen nog een nieuwsbrief te maken als dat strikt noodzakelijk is.

4. Penningmeester
•

De stichting mocht kleine (vaste) donaties ontvangen. Ook kregen we over 2020 de
huurtoeslag van de Gemeente Haarlem voor het project, een mooi bedrag. Deze is in
januari 2021 uitbetaald.
De toeslag over 2021 wordt uitgekeerd in januari 2022.

•

Er zijn 2 collecten periode geweest, welke zijn gelopen ondanks de covid-19.
De penning heeft aangegeven deze niet meer te organiseren.

•

Dit jaar is er ook definitief gestopt met de webwinkel-Matthias en ook verkoop op
markten. Bleek geen animo voor te zijn.

•

Ook het fondswerven ligt stil bij de penningmeester.

5. Boekhouding
•

De boekhouding met Exact verloopt prima.

•

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 2021 ziet er goed uit, ondanks de tegenlopende financiële
investeringen van dit jaar. Het uiteindelijke Financieel Jaarverslag zal opgemaakt
worden door het Administratiekantoor Machiels.

6. Webwinkel Matthias
Zoals aangegeven bij Penningmeester is de website opgeheven.

7. 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.
In 2022 zal een grote verandering komen binnen het bestuur Stichting Matthias.

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

Dhr. W. van Leusden
algemeen bestuurslid

