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Jaaroverzicht projecten Vrienden van ORO 2021 

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 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. 
 
Daarnaast ontvangt de stichting geoormerkte giften. 
 

 Uitgangspunt cofinanciering 
Bij het beoordelen van de aanvragen gaat de sponsorcommissie in principe uit van cofinanciering. 
Sponsoring op basis van cofinanciering heeft een grotere kans van slagen. Gekeken wordt of er al 
initiatieven zijn genomen om een wens te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan een bijdrage van 
ouders, familie, eigen netwerk of bedrijven in de buurt. Een andere vorm van cofinanciering is het 
organiseren van acties, zoals bakken van taarten, een (kerst)markt. Is er hulp nodig bij het benaderen 
van eventuele bronnen of in de vorm van “extra handen”, dan kan deze vraag aan de Vrienden van 
ORO voorgelegd worden. 
 

 De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Bestuurssamenstelling 
Het Bestuur van de Vrienden van ORO bestaat in 2020 uit de volgende bestuursleden: 
- dhr. J. van Rijsingen - voorzitter 
- dhr. H. Graaumans - secretaris 
- dhr. E. Segers - penningmeester 
- dhr. W. de Groot - bestuurslid 
- mevr. M. Hegeman - bestuurslid 
- mevr. P. Waterschoot - bestuurslid 
 
We hebben op dit moment 1 vacature voor een nieuw bestuurslid. 
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Terugblik 2021 
- Aantal bijeenkomsten   :    6 
- Aantal aanvragen   :  12 
- Totaal aantal gehonoreerde aanvragen :  11 
- Totaal aantal afgewezen aanvragen :    1  
- Totaal aantal in behandeling  :    0 
 
 
 
Gerealiseerde projecten in 2021 
 
* Tovertafel Hoge Hees  
* 360 Camera en drone Multi Mediagroep  
* Garantiesubsidie brede activiteiten VT Rijtven ivm Corona 
* Verwendag 2021  
* ABC Date  
* Materialen voor Hammam activiteit (DB Erf 4)  
* Vormgevingsstudio RadiORO / apparatuur DB Lage Hees 
* Nieuw paard voor Huifbed de Paardenstal  
* Prokkel 2021  
* Kleding Sinterklaas  
 
Bijzondere projecten 
* Alternatieve Verwendag ORO. De traditionele ORO Verwendag kon wederom niet doorgaan in 
het kader van Covid 19. Dit evenement werd ‘om gedacht’ en daaruit ontstond de Verwendoos. 
Alle ingrediënten van de Verwendag werden letterlijk in een doos gestopt (Pannenkoekenmix, 
massageolie, muziek, een spel met prijzen etc.) en alle locaties kregen de mogelijkheid om een 
attractie in hun tuin te laten plaatsen. Dit concept is een groot succes gebleken als alternatief 
voor de verwendag op ’t Rijtven. In 2022 hopen we wel weer op deze locatie een verwendag met 
z’n allen samen te kunnen organiseren, gefinancierd door de Vrienden van ORO. 
 
Bijzondere financieringen 
Door de Stichting Gehandicaptenzorg Gewest Helmond zijn rechtstreeks een aantal projecten 
gefinancierd. Dit zijn onder andere de Duo fiets voor DB Laan ten Roode, electrische Rolofiets voor 
Erf 12, bijdrage aan ABC Date, Springkussen en 9 bollen spiegel voor BSO en een Qwiek-up voor 
Vennen 1 t/m 3 
 
Door particuliere giften en financiële bijdragen van bedrijven hebben we als stichting weer de diverse 
extraatjes en geluksmomenten voor de mensen die het nodig hebben binnen ORO kunnen realiseren. 
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Vooruitblik 2022 
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 extra onder de aandacht 
brengen van de website van de Vrienden van ORO en daaraan gekoppeld PR-materiaal.  
Met een actiever gebruik van sociale media, met name LinkedIn, proberen we onze 
naamsbekendheid te vergroten en projecten onder de aandacht te brengen bij potentiële 
sponsoren. 
Communicatie en werving blijft ook in 2022 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. 
 
De secretariële ondersteuning wordt uitgevoerd door mevr. de Groot.  
De financiële administratieve ondersteuning wordt uitgevoerd door mevr. N. Verrijt. 
 
De voorbereidingen voor “Sterren Stralen” hebben ook in 2021 vrijwel helemaal stilgelegen i.v.m. 
COVID-19. Het contact met de Rotary Quartier van Peellandt is behouden maar de planning van 
het festival staat op hold.   
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