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Jaaroverzicht Vrienden van ORO 2016 
 

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 2016 uit de volgende bestuursleden: 
- dhr. J. van Rijsingen - voorzitter 
- dhr. H. Graaumans - 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 2016 
- Aantal bijeenkomsten   :    7 
- Aantal aanvragen   :  38 
- Totaal aantal gehonoreerde aanvragen :  25 
  * waarvan door de Vrienden van ORO :  19 
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Doelstelling na gezamenlijk overleg met Raad van Bestuur ORO en sponsorcommissie 
Het streven is om samen een model vinden waarin de verwachtingen van het management en de  
mogelijkheden van de Vrienden van ORO duidelijk zijn. De Vrienden van ORO zijn erbij gebaat als  
vooraf duidelijk is wat binnen ORO mogelijk is en waar de hiaten liggen. Daarbij is men zich ervan 
bewust dat er geen model is dat dit volledig kan invullen. Een start is heldere communicatie over  
wat de Vrienden van ORO wel doet en het beleidsplan aanscherpen. Daarin wordt de “kers op de  
taart” gehandhaafd en “duurzaam” meegenomen. 
 
Financieel overzicht Vrienden van ORO 
Op de website van de Vrienden van ORO (www.vriendenvanoro.nl) is een financieel overzicht 
beschikbaar. 
 
Gerealiseerde projecten in 2016 
* Opknappen biljart in Smalle Haven 
* Duofietsen voor verschillende locaties 
* Speelmateriaal KDC Binderen 
* Trampoline en schommelmand voor Vennen 3 
* Licht- en geluidsinstallatie Vrije Tijd Rijtven 
* Verwendag ORO 
* Nieuwe vloer bewegingsruimte Van Speijk 
* Tovertafel voor de Hommel 
* Solar Sensory LED projector KDC Binderen 
* Relaxfauteuil De Loop 8 
* Dubbele schommel boerderij Rijtven 
* Hangnestschommel Logeerhuis Helmond 
* Screendoeken Smalle Haven 
* Thema-artikelen Steengoed Bakel 
* Protac Sensit stoel voor bewoners Rijtven 
* Speeltoestel voor nieuwe logeerhuis Deurne 
* Snoezelmateriaal Logeerhuis Deurne 
* Schommel Den Dreef 8a 
* Kermis ORO 
 
Bijzondere projecten 
* Erfenis bestemd voor bewoners Keltenstraat 
* Diverse sponsoracties Jan Linders Fonds 
* Initiatief van Twinkeltje in Deurne 
* Prokkelstage 
* Bezoek collega-instelling Roemenië 
* Aanvraag licht- en geluidsinstallatie ingediend door een cliënt 
 
Vooruitblik 2017 
Op vrijdag 21 april 2017 vindt op initiatief van de Rotary DAS een groot sponsorevenement plaats 
waarbij de Vrienden van ORO en de sponsorcommissie actief zijn betrokken. Het streven van de 
Vrienden van ORO is om het netwerken met andere serviceclubs in 2017 breder op te pakken. 
Daarnaast is in 2017 communicatie een speerpunt. 
 

http://www.vriendenvanoro.nl/

