Jaaroverzicht projecten Vrienden van ORO 2019
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. 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 snoezelruimte, speeltoestellen, computerspellen 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 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).
Bestuurssamenstelling
Het Bestuur van de Vrienden van ORO bestaat in 2019 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 2019
- Aantal bijeenkomsten
- Aantal aanvragen
- Totaal aantal gehonoreerde aanvragen
- Totaal aantal afgewezen aanvragen*
- Totaal aantal in behandeling

:
:
:
:
:

5
33
23
6
4

* De afgewezen aanvragen voldoen niet aan de voorwaarden voor sponsoring.
Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Intranetpagina van ORO.
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Gerealiseerde projecten in 2019
* Verwendag ORO
* WII-computerspel voor de BSO en Wijst 84 in Gemert
* Aankleding grote zaal Klokhuis
* Waterbed voor den Dreef 6a
* Verlichting tuin Noordzone
* Computer Smalle Haven
* Podium voor het snoezelbed Logeerhuis Rijtven (zie foto)
* Aankleding tuin Erf 14
* TV en tablet voor Steengoed
* Veegmachine voor speellandschap Rijtven
* Speelkeuken voor de BSO
* Trampoline voor Steengoed
* Pillo voor Tech & Try lab
* Project Tekenmaat
* Speeltoestellen voor de Meent en KDC Binderen
* Hammam-materialen
* Rots-radio opknappen studio
* Kleding en instrumenten voor de Korte Rock Band
Bijzondere projecten
* Prokkelstages 2019
* Voetbalspel voor project Op Kamers, geschonken bij afscheid van lid Raad van Toezicht ORO
* Project “Lekker nuchter on tour”
* Uitwisselingsproject met Roemenië
Vooruitblik 2020
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 2020 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.
De voorkeur gaat hierbij uit naar een vorm van cofinanciering met een actieve inzet en
betrokkenheid van cliënten.
Na de succesvolle editie in 2017 wordt in 2020, samen met de Rotary Quartier van Peellandt,
gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe “Sterren Stralen” in het voorjaar van 2021.
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