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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de stichting Helpusaut. 
Dit jaarverslag is opgesteld om de vrijwilligers en de sponsoren / donateurs te informeren over wat de 
stichting Helpusaut in 2020 allemaal heeft uitgevoerd aan activiteiten om een bijdrage te leveren aan de 
doelstelling van de stichting Helpusaut. 

Gebeurtenissen in 2020: 

 

Dit jaar 2020 hebben weinig Aut Of Order bijeenkomsten en activiteiten plaatsgevonden. 
Dit vanwege de Corona pandemie die eind februari 2020 in Nederland begon. 
De activiteiten die we georganiseerd hebben zijn goed bezocht. De waardering door de deelnemers is 
groot. Enkele leden van het bestuur hebben meegedaan aan een activiteit om de betrokkenheid met 
de deelnemers te vergroten.  
 
De Aut of Order groep is een groep jongvolwassenen met autisme die maandelijks onder begeleiding 
bijeenkomt. 
 
Op 17 januari 2020 is de Aut Of Order groep naar Pathé geweest naar de film Charlies Angels. 
Op 14 februari 2020 zijn ze naar de Bascule in Helmond geweest voor een hapje een drankje en 
kaart/bord spelletjes. 
Hierna zijn er geen bijeenkomsten geweest tot aan 18 september 2020. In deze periode heeft het 
bestuur enkele weken online met Houseparty spelletjes georganiseerd voor Aut of Order en samen 
online gepraat met hen. Ook is de groepsapp door Aut Of Order samen met enkele bestuursleden 
veelvuldig gebruikt. 
In september 2020 was de Corona pandemie minder. 
Op 18 september 2020 heeft de eerste groep van Aut Of Order deelgenomen aan de Cocktail 
workshop op het kantoor van COMPITAUT aan het Stationsplein 8 in Helmond. Op 25 september 
2020 de tweede groep. Wel met de toen geldende Corona maatregelingen in acht nemend. 
Dit was een groot succes. Volgend jaar willen ze weer naar een Cocktail workshop. 
Hierna nam de Corona pandemie weer toe en hebben de Aut Of Order deelnemers en enkele 
bestuursleden onderling contact onderhouden en leuke afbeeldingen en filmpjes geplaatst om elkaar 
op te vrolijken. 
Op 11 december 2020 is de Online Sinterkerst Bingo geweest. Dit was erg goed bevallen door de 
deelnemers. Ze willen graag dat het bestuur vaker een Bingo organiseert voor hen. 
 
 

“Ik vind de betrokkenheid van Aut Of Order tijdens de Covid-19 tijd fijn.  

Er werden activiteiten online georganiseerd dat was heel gezellig. 

2020 was 'n jaar waar veel niet meer kon. Maar dit gelukkig nog wel (online).  Dan heb je ook iets om naar uit te 

kijken. Ik ervaar de Covid-19 situatie als moeilijk omdat er zoveel anders is maar ik denk dat de klap achteraf pas 

komt, omdat je toch door moet. Daarom is het fijn dat je toch naar dingen uit kan kijken. NAMENS SHANNON 
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Vanaf 16 januari 2020 zijn we begonnen naast het verkopen van de gekleurde “Puzzle-Aut” sokken met 

het verkopen van de zwart/wit/grijze versie van de “Puzzle-Aut” sokken. Dit door een tip van enkele 

mannen met autisme die liever een rustigere minder opvallende versie van de sokken wil dragen. Vanaf 

21 februari 2020 worden ook “Puzzle-Aut” zeepjes verkocht. Dit alles om de continuering van de 

maandelijkse activiteiten mogelijk te blijven maken. 

De ontwerpen hiervan zijn gemaakt door Lotte, een jongedame met autisme. 

Voor de meeste jongvolwassenen met autisme is iedere dag weer een puzzel die zij moeten zien op te 

lossen. Iedere dag krijgen ze een gedeelte van de puzzel af maar er blijven altijd losse stukjes. Vanuit 

deze gedachte is het design van onze “Puzzle-Aut” sokken en zeepjes ontstaan. 

 

Met de verkoop van deze sokken en zeepjes willen we, naast de eigen bijdrage die een deelnemer 

betaald bij een activiteit en de donaties/sponsoring, voor een continue geldstroom zorgen om de 

maandelijkse activiteiten voor jongvolwassenen met autisme mogelijk te kunnen blijven maken. 
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Uitgevoerde activiteiten 2020: 

Aut Of Order bijeenkomsten 

 

Activiteit Datum  Aantal  

deelnemers 

Pathé(Charlies Angels) 17-01-20202 15 

Bijeenkomst de Bascule 14-02-2020 17 

Cocktail workshop groep 1 18-09-2020 15 

Cocktail workshop groep 2 25-09-2020 14 

Online Sinterkerst Bingo 11-12-2020 25 

 

Naast bovenstaande bijeenkomsten zijn de Aut Of Order deelnemers vaak online samengekomen op 

Houseparty avonden en hebben ze regelmatig onderling contact gehad via de groepsapp. 

 

Het totaal aantal Aut Of Order deelnemers is in 2020 gestegen van 25 naar 28.  
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Sponsor bijeenkomsten en uitgelichte social media berichten 

 

4 maart 2020: Cacaofabriek stand 

Op woensdag, 4 maart 2020, stonden wij bij de cacaofabriek met onze Puzzle-Aut Socks en Puzzle-Aut 

Soaps!  

De cacaofabriek draaide hier de film Mind My Mind, een film over het leven met autisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Afgelopen tijd hebben we ook met Covid activiteiten kunnen doen met Aut Of Order. Met mondkapjes en gepaste 

afstand hebben we een cocktail workshop gehad. Vooraf de handen desinfecteren. Fijn om weer onder de mensen 

te zijn. Later hebben we een bingo gedaan. Dit was online en was goed geregeld. Zelfs lekkers en drankjes waren 

verzorgd. Stichting Help Us Aut deed er alles aan om aan de regels van het RIVM te voldoen. Ondanks dat het fysiek 

samen zijn nog niet kan, blijven we afspreken. Al dan niet via housepary. Gezellig” NAMENS MARCEL  
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Op social media: 21 februari 2020 

Nu te koop: Puzzle-Aut Soaps! 

WIJ ZIJN AL OP DE GOEDE WEG!  

De mogelijkheid voor een weekendje weg dit jaar 2020 voor de groep jongvolwassenen met autisme 

komt in zicht. 

Door de verkoop van de Puzzle-Aut sokken en de koekjes hebben we al een mooi bedrag binnen 

hiervoor. 

Maar we zijn er nog niet. We hebben nog niet voldoende budget. 

Daarom het verzoek aan jullie.  

Koop een paar leuke exclusieve Puzzle-Aut sokken voor € 12,95. We hebben er nog voldoende op 

voorraad. 

Naast de sokken hebben we nu ook Puzzle-Aut Soaps te koop. 

Voor € 4,95 kun je een zakje met Puzzle-Aut zeepjes kopen. Leuk om kado te geven of als gastenzeepjes. 

1 paar sokken en 1 zakjes zeepjes koop je voor € 15,00. 

De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar de stichting Helpusaut. 

Doen dus.  
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Op social media: 6 februari 2020 

Leuk artikel over onze sokken op de website van de leverancier. zie: https://www.soque.nl/gasten-

blog/helpusaut/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op social media: 16 januari 2020 

Maak jij het weekendje weg mogelijk voor de groep jongvolwassenen met autisme? 

Dit kun je doen door "Puzzle-Aut" sokken te kopen of door een donatie te geven.  

De opbrengst van de sokken verkoop en de donaties gaan volledig naar onze stichting. 

De zwart/wit/grijs variant is ook heel mooi geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.soque.nl/gasten-blog/helpusaut/
https://www.soque.nl/gasten-blog/helpusaut/
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Op social media: 7 januari 2020 

Wil jij ons sponsoren? Jongvolwassenen met autisme steunen? €12,95 uitgeven aan een goed doel en er 

iets unieks voor terug krijgen?!  

Dat kan nu door middel van het kopen van onze Puzzle-Aut Socks, ontworpen door Lotte, een 

jongedame met autisme. 

Bestel ze via www.helpusaut.nl/verkoop-sokken 

De volledige opbrengst gaat naar de stichting toe! 

AUTISM, DOESN'T SOCK! 

 

            

 

15 december 2019: Dickens night 

 

 

 

 

 “Het was in het jaar (2020) super gezellig met de coktails maken. 

Ondanks de corona en dat het gedaan werd in twee groepen. 

En de bingo vind ik ook een geweldig succes. Het gaat niet om winnen maar om de gezelligheid. 

Alleen spelletjes online doen vind ik wat minder aantrekkelijk, omdat ik niet zo spelletjes hou. 

Het leven is een beetjes saaier geworden. 

Je kunt niks afspreken en leuke dingen doen. 

Ik hoop van harte dat we snel weer elkaar zien. 

Voor de corona hebben we nog hele gezellige dingen gedaan. Bv poolen bioscoop, dierentuin, voltage kasteeltuin concerten enz. 

En dat was zeer die moeite waard en dat waardeer ik enorm. 

En ik hoop van harte nog lang bij de stichting Helpusaut te blijven, want ik wil die geweldige uitjes niet missen. 

Mijn complimenten voor diegenen die heel erg zijn best doen ondanks de corona er toch iets van maken. 

En voor de rest hou ik het rustig net zoals iedereen. 

Ik wil iedereen de groetjes doen en blijf gezond en ook voor de organisatie.” NAMENS GEERT-JAN 

 

 

  

http://www.helpusaut.nl/verkoop-sokken
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Publicaties  

 

Op 9 juli 2020 is het jaarverslag 2019 uitgebracht en op de website geplaatst. 

De website www.helpusaut.nl is maandelijks bijgewerkt door de voorzitter. 

Er is een Facebook pagina die regelmatig door de voorzitter en de secretaris is geactualiseerd. 

Het jaarverslag over 2019 is te vinden op de website: www.helpusaut.nl. 

 

Op 18 oktober 2020 is er een mooi artikel over de stichting Help Us Aut in de Lindenberg, het wijkblad 

van Stiphout, geplaatst. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.helpusaut.nl/
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Bestuursvergaderingen 

 
In 2020 heeft het bestuur 3 keer een (online) bestuursvergadering gehouden. Namelijk op 26 maart 
2020, 26 oktober 2020 en 8 december 2020. 
 
Verder communiceert het bestuur en de begeleiding regelmatig met elkaar via email, telefoon en 
Whatsapp. 
Het bestuur heeft in 2020 meegewerkt aan het organiseren, het begeleiden en de uitvoering van de 
Aut Of Order bijeenkomsten en de online activiteiten voor deze groep. 
Het bestuur zorgt voor de social media marketing alsook voor de sponsoring. 
 
Op 7 december 2020 is Joost gestopt als bestuurslid vanwege andere prioriteiten. 
 
 
 
 

De positie van de stichting aan het einde van de verslagperiode 

 
De financiële positie van de stichting ziet er goed uit. Zie onderstaand balans 2018 overzicht. 

 
 
 

De positie van de stichting aan het einde van de verslagperiode 

 
De financiële positie van de stichting is goed. Zie onderstaand balans overzicht 2020. 

Stichting Help us Aut  Balans 2020 

Inkomsten Uitgaven 

Beginsaldo Bank     €    1.991,82  Bankkosten      €      139,17  

Beginsaldo sparen      €    9.039,85  Kosten activiteiten      €   1.240,91  

Giften, donaties, sponsoring     €       750,58  Vrijwilligersvergoeding      €              -   

Eigen bijdrage activiteiten     €       180,38  Vergaderkosten      €              -   

Periodieke bijdrage leden 
    

€       300,00  Promotie      €      991,53  

Rente spaarrekening     €          0,93          

        Eindsaldo bank      €      851,17  

        Eindsaldo sparen      €   9.040,78  

Totaal €  12.263,56  Totaal  € 12.263,56  
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De visie van het bestuur op de nabije toekomst 

 

De stichting wil in de regio de Peel de integratie van jongvolwassenen met autisme binnen de 
maatschappij vergroten, het begrip in de omgeving vergroten en het sociaal isolement van 
jongvolwassenen met autisme voorkomen / doorbreken.  
Dit door jongvolwassenen met autisme in de regio de Peel te stimuleren om mee te doen aan de 
activiteiten/ bijeenkomsten die de stichting maandelijks organiseert voor deze doelgroep. 
 
De stichting wil meer bekendheid creëren in regio de Peel.  

Voor dit alles wordt een marketing plan opgesteld. 
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Risico analyse 

 

We hebben momenteel voldoende geld in kas voor het organiseren van de maandelijkse activiteiten 

voor de komende jaren voor gemiddelde 25 deelnemers per activiteit. 

We verwachten niet dat het aantal deelnemers in grote getale gaat stijgen de komende jaren. Dit jaar ,in 

2020, zijn er drie nieuwe deelnemers bijgekomen. 

Om ervoor te zorgen dat het geld wat er nu in kas zit niet te snel opgaat aan het organiseren van de 

maandelijkse activiteiten willen we voor een continue geldstroom zorgen. 

Naast het geld wat we in kas hebben vragen we bij een activiteit van elke deelnemer een eigen bijdrage 

EN we zijn in 2020 verder gegaan met de verkoop van de “Puzzle Aut” sokken en begonnen met de 

verkoop van “Puzzle Aut” zeepjes. Dit alles heeft de stichting in 2020, € 750,58 opgebracht. De 

promotiekosten voor de stichting Help Us Aut in 2020 waren € 991,53 (kosten sokken, zeepjes en 

verzendkosten). 

 

Tevens blijven we donateurs werven en gaan we verder met de fondswerving: 

1. Fundraising (samen met enkele lokale bedrijven) 

2. Facilitaire sponsoring 

3. Sponsorloop 
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Sponsoring: 

 

De stichting heeft een ANBI status. 

Iedereen kan de stichting Helpusaut sponsoren door dit kenbaar te maken via de website of via een van 
de bestuursleden. 

Het sponsorgeld wordt volledig besteed aan de uitvoering van de projecten om mensen met autisme 
verder te helpen. De bestuursleden leveren hun bijdrage geheel op vrijwilligers basis en ontvangen 
geen vacatiegelden. 

Elke sponsor krijgt van de stichting Helpusaut, indien gewenst, een vermelding op de website. Tevens zal 
de sponsoring vermeld worden in de publicaties betreffende het project dat door diegene gesponsord 
wordt. 

Facilitaire sponsoren waren dit jaar Pathé Helmond, Bobby’s bar en Comp-It-Aut. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was ook over 2020 ondenkbaar geweest de activiteiten te organiseren zonder de inzet van de 
bestuursleden en de bijdrage van de facilitaire sponsoren. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. 

 

 


