JAARVERSLAG
2018
STICHTING
HELP-US-AUT

JAARVERSLAG 2018 STICHTING HELP US AUT
Inhoudsopgave

INLEIDING ...................................................................................................................................................... 2
GEBEURTENISSEN IN 2018: ........................................................................................................................... 2
PUBLICATIES .................................................................................................................................................. 5
BESTUURSVERGADERINGEN ......................................................................................................................... 6
De positie van de stichting aan het einde van de verslagperiode ................................................................ 6
De visie van het bestuur op de nabije toekomst .......................................................................................... 7
RISICO ANALYSE ............................................................................................................................................ 8
SPONSORING:................................................................................................................................................ 9

Pagina: 1

Datum: 30 april 2019

JAARVERSLAG 2018 STICHTING HELP US AUT
INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting Helpusaut.
Dit jaarverslag is opgesteld om de vrijwilligers en de sponsoren / donateurs te informeren over wat de
stichting Helpusaut in 2018 allemaal heeft uitgevoerd aan activiteiten om een bijdrage te leveren aan de
doelstelling van de stichting Helpusaut.

GEBEURTENISSEN IN 2018:
De Aut Of Order bijeenkomsten en de activiteiten 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, tafelvoetballen, biljarten, internetten, gamen, darten, films te
kijken en onderlinge ervaringen uit te wisselen.
Vanaf 1 januari 2018 zijn we de ene maand naar een activiteit elders gegaan en de andere maand
naar Café de Sport. Dit is vanaf heden de vaste bijeenkomstplaats voor de Aut of Order
bijeenkomsten die om de maand plaatsvinden. Café de Sport sponsort de stichting Helpusaut door
een mooie totaalprijs te maken voor elke bijeenkomst.
In 2018 is het project "Ook wij doen mee" afgerond.
Het doel van het project "Ook wij doen mee" is om jongvolwassenen met autisme te stimuleren deel
te nemen aan reeds georganiseerde activiteiten / evenementen in Helmond opdat zij leeftijdsgenoten
buiten hun eigen kring kunnen ontmoeten.
Wat weerhoudt jongvolwassenen met autisme er zoal van om naar een evenement te gaan?
 Overvloed aan prikkels (bijvoorbeeld: in een samengepakte drukke rij staan wachten voor de
ingang, bar of wc)
 Angst om buiten te komen, sociale fobie
 Onbekend zijn met de weg ernaartoe (bijvoorbeeld: Hoe kom ik daar, waar laat ik mijn fiets/
auto
 Onbekendheid met het terrein
 Onbekendheid met het programma
 Niet weten wat te doen als er iets mis is

Hoe zorgen wij ervoor dat ze toch naar deze evenementen toe kunnen gaan?
Alle details hebben we met de organiserende partij besproken.
We hebben een timetable (draaiboek) gemaakt waarin exact staat beschreven hoe, wanneer en wat
we gaan doen.
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De stichting Help Us Aut heeft samen met de organisatoren onderstaande evenementen autisme
toegankelijker gemaakt samen:
1. Het Kasteeltuinconcert in Helmond "Queen forever" op 18 augustus 2017.
2. Op 8 december 2017 en als inhaalslag op 23 maart 2018 ook de Voetbalwedstrijd HelmondSport – Eindhoven.
3. Op 2 februari 2018 de kletsavond van de carnavalsvereniging de Spekzullekes.
4. Op 9 juni 2018 de High Tech Ontdekkingsroute bij de Automotive Campus in Helmond.
5. Op 14 september 2018 H2O Unplugged.
Een deel van de aanpassingen zijn door enkele jongvolwassenen met autisme zelf voorgesteld.
Het project was een succes!
De deelnemers vonden de evenementen leuk, vonden het fijn dat er een draaiboek was en dat ze van
te voren met elkaar kennis konden maken. Tevens gaven zij aan het fijn te vinden dat er begeleiding
was waar ze eventueel op konden terugvallen. Ook vertelden zij dat het prettig was dat ze eerder
naar het evenement toe konden komen en later konden vertrekken. De rondleiding door de
organisator, voorafgaand aan het evenement, vonden zij van grote toegevoegde waarde, als ook de
speciaal voor hen reserveerde rustigere plaats waar ze konden staan en zitten. De jongvolwassenen
gaven aan dat zij het fijn vonden dat ze goed opgenomen werden binnen de groep, dat ze goed met
elkaar konden praten en ze zich op hun gemak konden voelen door al deze aanpassingen. Tot slot
heeft de begeleiding drinken gehaald waar dit gewenst werd en ook dat werd als erg fijn ervaart.
Enkele van de jongvolwassenen met autisme willen voortaan, op eigen initiatief, samen naar een van
de evenement waar we binnen het project heen zijn geweest. Door het project hebben zij middels
een veilige setting mee kunnen doen aan een evenement, wat voor velen buiten hun comfortzone
ligt. Hierdoor hebben zij kunnen ervaren dat ook onbekend terrein “bekend” kan worden wanneer dit
op een voor hen veilige manier geïnitieerd wordt. Mede hierdoor hebben zij hun comfortzone kunnen
uitbereiden. Ze weten nu wat hen te wachten staat.
Als voorbeeld hiervan zijn al enkele van de deelnemers in augustus 2018, op eigen initiatief, samen
naar het kasteeltuinconcert geweest waar we in 2017 met de stichting Help Us Aut aan deelgenomen
hebben. De organisator heeft voor hen een rustige plaats gereserveerd, aangegeven een half uur voor
aanvang te komen (dan is het nog rustig) en korting gegeven op de drank.
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Als bijkomend resultaat heeft de stichting HelpUsAut de richtlijnen “autisme vriendelijk maken
Helmondse evenementen”opgesteld voor de organisatoren, voor de jongvolwassenen met autisme
die meedoen en voor de begeleiding. Deze richtlijnen zijn in de vorm van een checklist opgesteld.
Tevens heeft de stichting gezorgd voor oorkondes “autisme vriendelijk evenement” en zijn deze
uitgedeeld aan de organisatoren. Zo zijn op 7 november 2018 en 9 november 2018 de oorkondes en
richtlijnen autisme vriendelijke Helmonds evenement uitgereikt aan de organisatoren van de
Helmondse evenementen waar we binnen dit project aan deelgenomen hebben.
Voor de eindrapportage van dit project wordt verwezen naar het document “Eindrapportage Project Ook wij doen mee ter publicatie.pdf”, d.d. 31 januari 2019.
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Uitgevoerde activiteiten 2018:

Activiteit
Pathé film Jumanji
Project Ook wij doen mee:
Kletsavond Spekzullekes
Project Ook wij doen mee:
Voetbalwedstrijd HelmondSport - Oss
Bijeenkomst Café de Sport
Snookertown
Bijeenkomst Café de Sport
Jaarlijks uitje: Voltage
Bijeenkomst Café de Sport
Project Ook wij doen mee:
H2O Unplugged
Project Ook wij doen mee:
Uitreiking oorkondes
Sinterkerst viering Café de Sport

Datum

Aantal
deelnemers
05-01-2018 27
2-2-2018
17
23-3-2018

20

4-4-2018
11-5-2018
6-6-2018
6-7-2018
5-9-2018
14-9-2018

25
22
18
25
19
16

07-11-2018 27 + 15
genodigden
11-12-2018 26

Het total aantal Aut Of Order deelnemers is nu 44.

PUBLICATIES
De website www.helpusaut.nl wordt maandelijks bijgewerkt door de voorzitter.
Er is een Facebook pagina die regelmatig door de voorzitter en de secretaris wordt geactualiseerd.
Het jaarverslag over 2018 alsook de “Eindrapportage Project - Ook wij doen mee ter publicatie.pdf”,
d.d. 31 januari 2019, zijn te vinden op de website: www.helpusaut.nl.
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BESTUURSVERGADERINGEN
In 2018 is het bestuur 4 keer bij elkaar gekomen, op de data 29 januari 2018, 16 april 2018, 18 juni
2018 en 8 oktober 2018.
Verder communiceert het bestuur en de begeleiding met elkaar via email, telefoon en Whatsapp.
Het bestuur heeft samen het project "OOK WIJ DOEN MEE" uitgevoerd en begeleid en heeft
meegewerkt aan het organiseren, begeleiden en uitvoeren van de Aut Of Order bijeenkomsten.

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 2018.
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De visie van het bestuur op de nabije toekomst
De stichting wil meer bekendheid creëren in regio de Peel, meer activiteiten (ook aansluiten bij
regionaal georganiseerde activiteiten) gaan organiseren en de groep met jongvolwassenen met autisme
vergroten.
De komende jaren zal er één keer per jaar een Helmonds evenement autisme toegankelijker worden
gemaakt. Dit om de jongvolwassenen met autisme uit de regio Helmond te blijven stimuleren mee te
doen met Helmondse evenementen. De stichting Helpusaut zal de organisatie en begeleiding/advisering
hiervan blijven uitvoeren.
Al het vorenstaande is bedoeld om een integratie binnen de maatschappij van deze doelgroep te
verkrijgen, het begrip in de omgeving te vergroten en om het sociaal isolement van jongvolwassenen
met autisme te voorkomen/te doorbreken.
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RISICO ANALYSE
Doordat het aantal Aut Of Order deelnemers is gestegen van 10 naar 44 zullen we over meer financiën
moeten beschikken dan voorheen.
Om dit te realiseren zijn we in mei 2018 al begonnen met het invoeren van een eigen bijdrage per
deelnemer per activiteit.
Tevens blijven we donateurs werven.
Dit is echter niet voldoende.
We gaan inkomsten werven via fondswerving:
1. Met COMP-IT-AUT (bedrijf van de voorzitter) regelen om voor elke nieuw gebouwde betaalde
website 10% aan de stichting Help Us Aut te doneren.
2. Fundraising (samen met enkele lokale bedrijven)
3. Facilitaire sponsoring
4. 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 ook vermeld worden in de publicaties betreffende het project dat door diegene
gesponsord wordt.
Facilitaire sponsoren waren dit jaar Snookertown, Café de Sport, Pathé, de Kletszulles, Zaal Vissers,
Kasteeltuinconcerten, Helmond Sport, Voltage en COMP-IT-AUT.
De donaties die wij dit jaar hebben mogen ontvangen kwamen van: de Rijk van de Westerlo advocaten,
de Rabobank Helmond, Stichting Thomas van Villanova, Rotary Helmond, Gemeente Helmond (Stadslab)
en een gift van twee donateurs die onbekend willen blijven.
26 MEI 2018 CHEQUE ONTVANGEN RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2018
Op 26 mei 2018 hebben wij bij de Rabobank Clubkas Campagne 2018 een mooie cheque van €112,00 in
ontvangst mogen nemen.
Dit geld gaan we gebruiken voor de continuering van de maandelijkse activiteiten van de stichting
HELPUSAUT.
Bij deze nogmaals onze hartelijke dank aan de leden van Rabobank Helmond Rabobank die op onze
stichting gestemd hebben.
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Het was ook over 2018 ondenkbaar geweest de activiteiten te organiseren zonder de inzet van de
bestuursleden en de bijdrage van de donateurs en sponsoren. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.

Donateurs 2018:
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Facilitaire sponsoren 2018:

Ook dank aan de anonieme donateurs.
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