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Jaaroverzicht projecten Vrienden van ORO 2017 

Algemeen 

De Stichting Vrienden van ORO ondersteunt 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. De bijdrage vanuit de Vrienden van ORO bestaat grotendeels uit 
financiële ondersteuning, maar zij zetten zich ook actief in zoals bij het project Sterren Stralen dat  
in april 2017 heeft plaatsgevonden. 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. In 2017 is de 
website opgefrist en wordt in 2018 een vervolg hieraan gegeven door actief donateurs te gaan 
werven. 
 
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 in 2017 uit de volgende bestuursleden: 
- dhr. J. van Rijsingen - voorzitter 
- dhr. H. Graaumans - secretaris 
- dhr. E. Segers - penningmeester 
- dhr. A. van den Brand - bestuurslid 
- dhr. G. van Brussel - bestuurslid 
- mevr. M. Hegeman - bestuurslid 
- mevr. P. Waterschoot - bestuurslid 
 
Terugblik 2017 
- Aantal bijeenkomsten   :    7 
- Aantal aanvragen   :  40 
- Totaal aantal gehonoreerde aanvragen :  30 
- Totaal aantal afgewezen aanvragen :    7 
- Totaal aantal in behandeling  :    3 
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Gerealiseerde projecten in 2017 
* Tuinkas bij Meriadoc 
* Aanleg binnentuin Rietven 
* Vervoer ten behoeve van uitstapje kinderen Steengoed 
* Spa/wellness-activiteiten voor ORO-cliënten 
* Spelmateriaal Laarhuys 
* Hometrainer en Motomed fysio Klokhuis 
* Inrichting buitenspeelplaats Logeerhuis Rijtven 
* Geluidsinstallatie Honingpot 
* Uniforme bedrijfskleding voor cliënten werkzaam in de eetcafés van ORO 
* Vogelnestschommel Laarhuys 
* Mobiele bubbelunit voor Logeerhuis Helmond 
* Huifbedbaan paardenwei Rijtven 
* Smart TV en tablet voor Steengoed Bakel 
* Qwiek-up voor De Loop 12 
* Rolstoelfiets De Dagvlinder 
* Playstation 4 voor de Nieuwe Werf 
* Snoezelhoek voor Vennen 4A en 4B 
* Tovertafel UP voor DB Wijst 86 in Gemert 
* Schaduwdoek Honingpot 
* Drumstel Korterockband Smalle Haven 
* Kermis ORO 
* Verwendag ORO 
 
Projecten Sterren Stralen 2017 
* Snoezelruimte Laarhuys 
* Buitenspeelgoedvoor Logeerhuis Rijtven 
* Skelters voor Logeerhuis Helmond 
* Skelters voor Logeerhuis Deurne 
* PARO, de sociale robotzeehond 
 
Bijzondere projecten 
* Prokkelstages 
* Aanvraag geluidsinstallatie Honingpot door cliënt 
* Aanvraag drumstel Korterockband Smalle Haven 
 
Financieel 
* Totaalbedrag gehonoreerde projecten: €110.099,00 
 
Vooruitblik 2018 
Het streven van de Vrienden van ORO is om het netwerken met andere serviceclubs en bedrijven 
verder vorm te geven. Daarnaast is in 2018 communicatie een speerpunt. De nieuwe website zal  
zowel intern binnen ORO als extern breed onder de aandacht worden gebracht. Tevens worden 
de voorbereidingen voor een nieuwe “Sterren Stralen” in het voorjaar van 2019 opgestart. 
 


