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INLEIDING 

In dit beleidsplan legt de Stichting Vrienden van ORO (hierna VvO) haar beleidsvoornemens voor de 
periode 2017 - 2020 neer. Het te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
doelgroep en de daaraan ter beschikking staande budgetten. Ons beleid is dus op een dynamische 
manier vormgegeven. Bij het uitzetten van het beleid concentreren wij ons op onze statutaire 
doelstelling. 

 

1. Doelstelling 
 
De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun wat ten goede komt aan de cliënten  
van ORO. Het gaat daarbij om bijzondere voorzieningen of activiteiten  die niet vanuit de AWBZ 
gefinancierd worden. Hiermee wil de VvO extra levensgeluk toevoegen aan de cliënten van ORO. 
 
 
2. Wie zijn de Vrienden van ORO? 
 
Wat doet ORO? 
 
ORO biedt zorg en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Verankerd in de Peelregio 
versterken wij iedere dag bijna 1500 mensen op het gebied van wonen en slapen, eten en drinken, 
werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd. Wij werken in alle wijken, dus u vindt ons altijd 
dicht bij huis. 
 
 
Wat doen de VvO? 
 
Voor de zorg, ondersteuning en dienstverlening ontvangt ORO financiële middelen van de overheid. 
Helaas is het zo dat een aantal zinvolle activiteiten die zich met name afspelen in de vrijetijds-
besteding niet of nauwelijks vergoed worden. De Vrienden van ORO zijn actief in het verwerven van 
gelden bij fondsen, stichtingen, bedrijfsleven, particulieren om de cliënten van ORO wel dat extraatje 
te bieden waardoor zij een gelukkiger leven kunnen leiden. Voorbeelden daarvan zijn: een nieuw 
biljart, duofietsen, de inrichting van een snoezelruimte, instrumenten voor het muzieklokaal of 
bijvoorbeeld aanpassingen aan de kinderboerderij. 
 
Het zijn juist dit soort aankopen, deze extraatjes, die ORO de cliënten graag wil bieden, maar 
waarvoor over het algemeen geen budget beschikbaar is. De Vrienden van ORO proberen dit 
mogelijk te maken. Om dat ook in de toekomst te blijven doen, zijn we continu op zoek naar 
sponsoren, donateurs, kortom naar nóg meer vrienden. 
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2.1 Historie 
 
De Stichting is opgericht op 17 november 1975 als "Drs. J.B.M. Veraartstichting". In 2001 is de  
naam veranderd in Vrienden van het Rijtven en in 2011, na de verkoop van de kinderboerderij  
aan ORO, is de naam gewijzigd in Vrienden van ORO. Vanaf 1978 heeft de stichting de 
kinderboerderij op Het Rijtven in Deurne (een locatie van ORO) in eigendom gehad en hebben  
de activiteiten van de stichting veelal in verband gestaan met die kinderboerderij.  
 
Vanaf die tijd is de stichting Vrienden van ORO ook gaan samenwerken met de sponsorcommissie 
van Stichting ORO. 
 
 
2.2 Organisatie 
 
Het bestuur bepaalt het beleid voor de werving van fondsen en de bestedingen. De sponsor-
commissie fungeert als uitvoerend orgaan. De commissie ontvangt ideeën en verzoeken voor de 
besteding van gelden, volgt de projecten en rapporteert aan het bestuur van de stichting. De wijze 
van samenwerking met de sponsorcommissie van Stichting ORO is vastgelegd in een procedure. 
De stichting heeft zich daarbij voorgenomen om een actievere rol te spelen in het werven van 
fondsen. 
 
 
3. Activiteiten 
 
De stichting ondersteunt activiteiten en projecten naar aanleiding van verzoeken om ondersteuning 
op locaties van ORO en ten behoeve van de cliënten. Deze activiteiten en projecten variëren in 
omvang en zijn divers van aard. De laatste jaren zijn bijdragen geleverd aan het opzetten van een 
tuinkas, diverse snoezelruimten, duofietsen, speeltoestellen, een speellandschap enz. (zie website 
www.vriendenvanoro.nl voor een actueel overzicht). Jaarlijks wordt ook de verwendag van ORO 
financieel mogelijk gemaakt. Om contact te houden met donateurs van de stichting en vertegen-
woordigers van cliënten van ORO wordt door de stichting jaarlijks een mailing verstuurd waarin men 
geïnformeerd wordt over de activiteiten van de stichting.  

 

3.1 Werving van gelden 

We proberen onze activiteiten onder de aandacht te brengen bij het bedrijfs- en verenigingsleven  
in de regio en bij particulieren. Door een goede communicatie en promotie wordt getracht de 
inkomsten van donaties te vergroten. De stichting is afhankelijk van giften, donaties en 
sponsorbijdragen. Indien mogelijk wordt op projectbasis gebruik gemaakt van subsidies. 
  

http://www.vriendenvanoro.nl/
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De stichting tracht haar middelen onder meer via de volgende wijze te verkrijgen: 
a. Sponsoring, door bedrijven en organisaties. 
b. Fondsenwerving; in Nederland zijn vele fondsen actief die specifiek voor mensen met een    
 beperking actief zijn en regionale fondsen zoals bijv. Thomas van Villanova en de Stichting  
 Gehandicaptenzorg Gewest Helmond.   
c. Subsidies o.a. gemeentelijke subsidies. 
d. Contacten met serviceclubs zoals Rotary, Lions e.a. 
e.  Samenwerking met andere vrienden stichtingen zoals Vrienden van het Elkerliek. 
 
Sinds 1 januari 2008 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Het bestuur ziet er op toe dat nu en in de toekomst voldaan wordt aan de voorwaarden die door  
de Belastingdienst worden gesteld aan de ANBI-status. 
 
 
3.2 Beheer van gelden 
 
De tijdelijk niet benodigde liquiditeiten worden geplaatst op een spaar- en/of depositorekening  
bij een bank. Middelen, die nodig zijn op lange termijn, kunnen tijdelijk beperkt worden belegd in 
Vastrentende waarden, met name obligaties. 
De Stichting houdt max. 2 x de jaarbegroting aan als reserve. 
 
 
3.3 Besteding van gelden 
Financiële middelen zullen binnen de doelstelling worden besteed door en op initiatief de Vrienden 
van ORO zelf of naar aanleiding van aanvragen hiertoe, gedaan door de Stichting ORO, of binnen die 
stichting werkzame personen. De sponsorcommissie ondersteunt het bestuur in het selecteren van 
aanvragen en uitvoering van projecten. 
Het bestuur beslist over het toekennen van aanvragen en de bestedingen van gelden. 
 
 
3.4 Communicatie 
De stichting wil bekendheid geven aan haar doelgroep en de bekendheid vergroten. Door promotie 
wordt niet alleen belangstelling gekweekt om de stichting te ondersteunen in haar werk maar wordt 
ook verbondenheid gecreëerd met de doelgroep. 
 
 
  



 
 

 
Beleidsplan Vrienden van ORO 2017-2020                                                                                                              
6 
 

 
4. Bestuur 
 
4.1 Bestuur en vergaderingen 
 
In het bestuur is één vertegenwoordiger opgenomen van Stichting ORO, een bestuurslid is 
aangewezen door de Raad van toezicht van ORO en er is een bestuurslid aangewezen door  
de Centrale Cliëntenraad. Hierdoor houdt het bestuur een band met alle geledingen binnen  
ORO. 

Het bestuur bestaat maximaal uit 7 leden. 

Er wordt in principe 6 x per jaar door het bestuur vergaderd en verder zo vaak als de 
omstandigheden dit vragen. De vergaderlocatie wordt beschikbaar gesteld door ORO in  
Helmond. 
 
 
4.2 Administratieve gegevens 

Statutaire naam  : Stichting Vrienden van ORO 
Oprichting   : 17 november 1975 
Laatste statutenwijziging : 13 mei 2011 
Statutaire zetel    : Helmond 
Adres     : Baroniehof 165, 5709 HL Helmond 
Correspondentieadres   : Postbus 96, 5700 AB Helmond 
Dossiernummer K.v.K.  : 41088139, Kamer van Koophandel voor Brabant 
RSIN     : 8062.04.874 
ANBI status    : ANBI sinds 1 januari 2008 

 

4.3 Bezoldiging van bestuurders en kostenstructuur 
 
Er is geen personeel in dienst. Stichting ORO ondersteunt en faciliteert de Vrienden van ORO  
zonder dat hiervoor kosten in rekening gebracht worden. Leden van de sponsorcommissie zijn  
in dienst bij Stichting ORO, hun salariskosten worden gedragen door ORO. 
Bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. 
Door deze aanpak is de stichting in staat om haar kosten bijzonder laag te houden zodat vrijwel  
alle middelen die beschikbaar komen geheel besteed kunnen worden aan de doelstelling van de 
stichting. 
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