Projecten jaaroverzicht 2018
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 graag actief in. Zo hebben enkele bestuursleden
met veel plezier hun medewerking verleend aan het verkopen van allerlei kerstspullen op de
kerstmarkt van het Klokhuis voor de aanschaf van een nieuwe belevenistafel. 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 2018 is de
website en het PR-materiaal opgefrist en in 2019 gaat men actief op zoek naar nieuwe donateurs.
Het bestuur bepaalt het beleid voor de werving van fondsen en de bestedingen. De sponsorcommissie 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.
Daarnaast ontvangt de stichting geoormerkte giften.
De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Bestuurssamenstelling
Het Bestuur van de Vrienden van ORO bestaat in 2018 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 2018
- Aantal bijeenkomsten
- Aantal aanvragen
- Totaal aantal gehonoreerde aanvragen
- Totaal aantal afgewezen aanvragen
- Totaal aantal in behandeling

:
:
:
:
:

7
36
27
6
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Gerealiseerde projecten in 2018
* Verwendag ORO
* Diverse tablets en Wii-spelcomputers voor o.a. De Loop 14, de Meent
* Materialen voor de Spa Hammam activiteit
* Speelgoed en zintuigprikkelend materiaal voor Den Dreef 7b
* Protac Sensit stoel KDC Binderen
* Computers voor vrijetijdsbesteding Van Speijk
* Wipkip en glijbaan voor Heertgank 15
* Zitzakken en beamer voor de algemene ruimte van de Loop 6
* Speelmateriaal voor in de tuin voor het logeerhuis Deurne
* Verlichting voor de vrijetijdsactiviteiten in de Biekorfzaal
* Schommelbank voor Vennen 1
* Trampoline voor de Libelle
* Spelmateriaal en zitzakken voor nieuwe logeerhuis Deurne
* Zikotuig voor de paarden
* Duofiets voor Kesselcamp
* Snoezelproject logeren en ouder/kindgroep
* Zandbak voor Steengoed Bakel
* Bijdrage voor het 25-jarig jubileum van de logeerhuizen
* Twee schommels voor het Rietven
* Motomed voor Den Dreef 2 en 4
* Bijdrage aan symposium “Vitaal & Fit” georganiseerd door ervaringsdeskundigen
* Sinterklaasbaard- en snorren voor de afdeling Vrije Tijd
* Duofiets voor Wijst 86 in Gemert
* Belevenistafel voor het Klokhuis
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Bijzondere projecten
* Prokkelstages 2018
* Opzet project Tech & Try lab ORO
* Acties uitgevoerd door het Klokhuis voor de belevenistafel
* Snoezelproject logeren en ouder/kindgroep middels cofinanciering
* Gezamenlijke sponsoring vaste overkapping de Honingpot door SGGH en Vrienden van ORO

Vooruitblik 2019
Het streven van de Vrienden van ORO is om het netwerken met andere serviceclubs en bedrijven
verder vorm te geven en meer naamsbekendheid te krijgen door bekendmaking van het nieuwe
logo en de nieuwe website van de Vrienden van ORO en daaraan gekoppeld nieuw PR-materiaal.
Communicatie en werving is in 2019 een groot speerpunt.
Een andere doelstelling van de Vrienden van ORO is om medewerkers van ORO erop te wijzen dat
de Vrienden van ORO actief ingezet kunnen worden voor het realiseren van gewenste projecten
bij voorkeur met een actieve inzet en betrokkenheid van cliënten.
Na de succesvolle editie in 2017 wordt in 2019 gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe
“Sterren Stralen” in 2020.
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