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INLEIDING 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de stichting Helpusaut. 
Dit jaarverslag is opgesteld om de vrijwilligers en de sponsoren / donateurs te informeren over wat de 
stichting Helpusaut  in 2016 allemaal heeft uitgevoerd aan activiteiten om een bijdrage te leveren aan 
de doelstelling van de stichting Helpusaut. 

GEBEURTENISSEN IN 2016: 
 
De Aut Of Order bijeenkomsten en de uitstapjes zijn goed bezocht. De waardering door de 
deelnemers is groot. Enkele keren heeft het bestuur ook 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 bijeenkomt om 
onder begeleiding samen te kaarten ( toepen of pokeren), Air-hockeyen, tafelvoetballen, internetten, 
gamen, darten, films kijken en onderlinge ervaringen uit te wisselen. 

In 2016 is het projectplan "Ook wij doen mee" geschreven en zijn de benodigde donaties / 
sponsoren en subsidies voor dit project binnengehaald.  
 

 

 
Uitgevoerde activiteiten 2016: 

Activiteit Datum Aantal 

deelnemers 

"gewone" bijeenkomst 9-1-2016 11 

Café Franske 19-2-2016 10 

"gewone" bijeenkomst 04-03-2016 13 

Mega Bowling Woensel  08-04-2016 12 

"gewone" bijeenkomst 13-05-2016 9 

Bioscoop + terrasje 

pakken 

03-06-2016 12 

Uitje naar het 

Gamemuseum in Zwolle 

23 Juli 2016 12 

"gewone" bijeenkomst 09-09-2016 14 

Footpoolen 07-10-2016 13 

"gewone" bijeenkomst 04-11-2016 12 

sinterkerst bijeenkomst 9-12-2016 15 
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Publicaties: 
 
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. 
 

Bestuursvergaderingen: 

De afgelopen periode is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen.  
Op 16 januari 2016, op 5 april 2016, op 21 juni 2016 en op 15 december 2016. Verder communiceert 
het Bestuur regelmatig met elkaar via email en whatsapp.  
Het Bestuur heeft samen het projectplan "OOK WIJ DOEN MEE" opgesteld. 
Het Bestuur heeft meegewerkt aan het organiseren en de uitvoering van enkele Aut Of Order 
bijeenkomsten. 

De positie van de stichting aan het einde van de verslagperiode 

 
De stichting wil in 2017 het project "Ook wij doen mee" opstarten. 
Het projectplan is geschreven en de benodigde donaties / sponsoren en subsidies voor dit project zijn 
binnengehaald. 
Het doel van het project "Ook wij doen mee" is om jongvolwassenen met autisme te stimuleren deel 
te nemen aan georganiseerde activiteiten / evenementen in de regio Helmond opdat zij 
leeftijdsgenoten buiten hun eigen kring kunnen ontmoeten. 
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De financiële positie van de stichting ziet er goed uit. Zie onderstaand balans overzicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: Het project Ook wij doen mee bestrijkt twee jaar. Het merendeel van de projectgelden is 
ontvangen in 2016. 

De visie van het bestuur op de nabije toekomst 

 
De stichting wil meer bekendheid krijgen in regio de Peel , meer activiteiten (ook aansluiten bij regionaal 
georganiseerde activiteiten) gaan organiseren en een grotere groep van mensen met autisme mee laten 
doen.   
Dit wil ze doen middels het opstarten van het project "Ook wij doen mee" en de bekendheid van de Aut 
of Order bijeenkomsten vergroten. 
Dit om een integratie binnen de maatschappij van deze doelgroep te verkrijgen, het begrip in de 
omgeving te vergroten en om het  sociaal isolement van (jong)volwassenen met autisme te voorkomen / 
te doorbreken. 
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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 een vermelding op de website (indien gewenst) en de 
sponsoring zal ook vermeld worden in de publicaties betreffende het project dat gesponsord wordt. 

Facilitaire sponsoren waren dit jaar Bonami Spelcomputer Museum, Snookertown, Pathé Helmond, 
Mega Bowling, de Fonkel, Rabobank Helmond en COMP-IT-AUT. 

Dit jaar een donatie ontvangen de Lions Club Gewest Helmond, de Rijk van de Westerlo advocaten en 
een gift van een fonds dat onbekend wil blijven. 

De meeste van de sponsoren zullen ook in de komende jaren een bijdrage geven. 
 

Donateurs 2016: 
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Facilitaire sponsoren 2016: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dank aan de anonieme donateurs. 


