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Jaaroverzicht Vrienden van ORO 2015 
 

Algemeen 

De Stichting Vrienden van ORO ondersteunt in financiële zin projecten en activiteiten die ten goede 
komen aan de cliënten van ORO. Het gaat hierbij om projecten die niet uit de reguliere middelen van 
ORO gefinancierd kunnen worden. Het bewerkstelligen van een maximale participatie van de 
doelgroep in de maatschappij is hierbij een belangrijk aspect.  
 
De Stichting Vrienden van ORO kent een lange geschiedenis en is oorspronkelijk opgericht op 17 
november 1975 als de Veraart Stichting. In 2001 is de naam veranderd in “Stichting Vrienden van 
het Rijtven”. In 1996 is de fusie tussen het Rijtven en de Othmarus Stichting tot stand gekomen en 
is ORO ontstaan. In 2011 heeft de stichting de huidige naam Vrienden van ORO gekregen. 
De Stichting Vrienden van ORO werkt nauw samen met de sponsorcommissie van ORO. 
 
Voor de zorg, ondersteuning en dienstverlening ontvangt ORO financiële middelen van de 
overheid. Daarnaast wordt altijd gezocht naar extra mogelijkheden om de kwaliteit van leven van 
de cliënten te verbeteren, zoals een duofiets, een snoezelruimte, speeltoestellen e.d. De Vrienden 
van ORO probeert deze “kers op de taart” mogelijk te maken. Om dat te kunnen blijven doen is 
men continu op zoek naar sponsoren, donateurs, kortom naar nog meer vrienden. 
 
Het bestuur bepaalt het beleid voor de werving van fondsen en de bestedingen. De sponsor- 
commissie is belast met de uitvoering van de projecten. De stichting is afhankelijk van giften, 
donaties en sponsorbijdragen en tracht haar middelen onder meer te verkrijgen via: 
- sponsoring; 
- fondsenwerving; 
- subsidies. 
De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Bestuurssamenstelling 
Het Bestuur van de Vrienden van ORO bestaat eind 2015 uit de volgende bestuursleden: 
- dhr. J. van Rijsingen - voorzitter 
- dhr. J. van Kuijk - secretaris 
- mevr. J. van Dinter - penningmeester 
- dhr. A. van den Brand - bestuurslid 
- dhr. G. van Brussel - bestuurslid 
- dhr. H. Graaumans - bestuurslid 
- mevr. P. Waterschoot - bestuurslid 
 
Terugblik 2015 
- Aantal bijeenkomsten   :    6  
- Aantal aanvragen   :  41 
- Totaal aantal gehonoreerde aanvragen :  35 
  - door de Vrienden van ORO : 21 
 - door de SGGH*  :   6 
 - externe projecten  :   8 
 
 * Stichting Gehandicaptenzorg Gewest Helmond 
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Financieel overzicht Vrienden van ORO 
Op de website van de Vrienden van ORO (www.vriendenvanoro.nl) is een financieel overzicht 
beschikbaar. 
 
In 2015 is de Vrienden van ORO actief contact gaan zoeken met collega-instellingen zoals de 
Stichting Gehandicaptenzorg Gewest Helmond, de Vrienden van het Elkerliek en de Stichting 
Thomas van Villanova. Enerzijds om de naamsbekendheid te vergroten en anderzijds om een 
stukje samenwerking te realiseren. Dit heeft al positieve resultaten opgeleverd en geleid tot de 
realisatie van onderstaande projecten. 
 
Gerealiseerde projecten in 2015 
- Wii-computers voor Steengoed in Bakel 
- Snoezelruimte in Laan ten Roode 
- Moestuinbakken en legospeelgoed Logeerhuis Deurne 
- TV voor gemeenschappelijke ruimte De Bleek en Keltenstraat 
- Inrichting sportruimte Van Speijk/Aksent 
- Trampoline Vennen 2 
- Sfeerhaard Den Dreef 7a Rijtven 
- Tuinmeubels voor woningen Den Dreef en de linnendienst Rijtven 
- Verwendag ORO 
- Kermis ORO 
- Tuinset voor bewoners van de Laarweg Aarle-Rixtel 
- Speeltoestellen Noordzone Rijtven (gezamenlijk project Vrienden van ORO en SGGH*) 
- Tuinmateriaal voor ’t Landje Rijtven 
- Belevingstuin voor Den Dreef 6a Rijtven 
- Paardenspullen voor de paardenstal Rijtven 
- Ipads voor de Meent Helmond 
- Feng gong voor de vaktherapeuten 
- Opknappen tuinhuisje voor afd. beweging 
- Ruiterpad voor het Rijtven 
- Veegmachine voor paardenstal Rijtven 
- Zitzak Libelle 2 Rijtven 
- Voelwand in de tuin voor De Loop 6 Rijtven 
- Bedbox De Loop 12 Rijtven 
- Artiesten voor carnavalsfeest Van Speijk 
- Muziekinstrumenten Laan ten Roode Someren 
- Sinterklaas Den Dreef 8a Rijtven 
- Snoezelstoel KDC Binderen Helmond (in natura) 
- Duofiets Postelpark Someren (in natura) 
- Etentje bij Sicilia voor bewoners van Den Dries Helmond (in natura) 

http://www.vriendenvanoro.nl/

