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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting Helpusaut. 
Dit jaarverslag is opgesteld om de vrijwilligers en de sponsoren / donateurs te informeren over wat de 
stichting Helpusaut in 2019 allemaal heeft uitgevoerd aan activiteiten om een bijdrage te leveren aan de 
doelstelling van de stichting Helpusaut. 

Gebeurtenissen in 2019: 

 
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 onder begeleiding 
bijeenkomt. 
 
Vanaf 1 januari 2019 zijn ze de ene maand naar een activiteit elders gegaan zoals naar Snookertown, 
bowlen, Pathé, Cocktail workshop, Helmond Sport en een uitstapje naar Artis en Amsterdam. 
De andere maand zijn ze bijeengekomen bij Café de Sport te Helmond. Dit is voortaan de vaste 
bijeenkomstplaats voor de Aut Of Order bijeenkomsten om de andere maand. Bij Café de Sport 
komen ze gezellig samen om onderlinge ervaringen uit te wisselen, samen te kaarten, darten, 
tafelvoetballen, biljarten, bordspellen, gamen, tv kijken en wat te drinken en te snacken. 
Café de Sport sponsort de stichting Helpusaut door een mooie totaalprijs te maken voor elke 
bijeenkomst. 
 
Vanaf september 2019 zijn we begonnen met het verkopen van de “Puzzle-Aut” sokken om de 
continuering van de maandelijkse activiteiten mogelijk te blijven maken. 
Deze sokken zijn ontworpen door Lotte, een jongedame met autisme. 

“AUTISM DOESN'T SOCK!” 

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 ontstaan. 

 

Met de verkoop van deze sokken 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 2019: 

Aut Of Order bijeenkomsten 

 

Activiteit Datum  Aantal  deelnemers 

Snookertown 25-01-2019 17 

Bijeenkomst Café de Sport 16-2-2019 14 

Pathé 29-3-2019 21 

Bijeenkomst Café de Sport 13-4-2019 8 

Cocktailworkshop Bobby’s bar 1-6-2019 15 

Bijeenkomst Café de Sport 29-6-2019 12 

Jaarlijks uitje: Amsterdam en 

Artis 

6-7-2019 15 

Kasteeltuinconcert 16-8-2019 12 

Bijeenkomst Café de Sport 31-8-2019 14 

Bowlen Fletcher Wellness-Hotel 

Helmond 

27-9-2019 18 

Bijeenkomst Bobby’s bar 23-10-2019 12 

Voetbal wedstrijd Helmond-

Sport 

29-11-2019 12 

Workshop Puzzle-Aut koekjes 

bakken Lunchroom De Keyser 

3-12-2019 11 

Sinterkerst viering 14-12-2019 17 

 

Het totaal aantal Aut Of Order deelnemers is nu 25.  

Dit zijn er minder dan vorig jaar omdat wij degenen die in 2018 en 2019 niet meer naar de bijeenkomsten 

kwamen gevraagd hebben of ze nog lid willen blijven. De meesten hiervan gaven aan niet meer lid te 

willen blijven daar ze het te druk hebben met andere zaken zoals het wonen, de dagbesteding/werk en 

andere vrije tijds bestedingen zoals sport, familie/vrienden bezoeken, hobby’s. Enkele anderen gaven aan 

dat ze zich niet vinden passen binnen de Aut Of Order groep. 

Er zijn in 2019 drie nieuwe deelnemers bijgekomen. 
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Sponsor bijeenkomsten 

 

15 december 2019: Dickens night 

Op 15 december 2019, stonden we met een aantal leden van de Aut Of Order groep en de 

bestuursleden van de stichting Help Us Aut op de Dickensnight te Brandevoort. Hier verkochten wij onze 

“Puzzle-Aut” Sokken onze “Puzzle Aut” koekjes, gemaakt op 3 december 2019 door de Aut Of Order 

groep tijdens de Workshop koekjes bakken bij Lunchroom de Keyser. 

 

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. 

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

  

http://www.helpusaut.nl/
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Bestuursvergaderingen 

 
In 2019 is het bestuur 4 keer bij elkaar gekomen op de data 25 maart 2019, 24 juni 2019, 30 
september 2019, 25 november 2019. 
Verder communiceert het bestuur en de begeleiding regelmatig met elkaar via email, telefoon en 
Whatsapp. 
Het bestuur heeft meegewerkt aan het organiseren, begeleiden en de uitvoering van de Aut Of Order 
en Sponsor 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 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

De ontvangsten betreffende de verkoop van de sokken en koekjes (€ 2.691,37) zijn ondergebracht onder 

giften, donaties en sponsoring. De kosten van de sokken (€ 1.675,16) vallen onder promotie.  
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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 een grotere groep van mensen met autisme 
mee laten doen.   
 
Dit wil de stichting doen middels de continuering van het project "Ook wij doen mee". Het doel van dit 
project is om jongvolwassenen te stimuleren om mee te doen met Helmondse evenementen en de 
organisatoren van een Helmonds evenement meer bewuster te maken om hun activiteiten in het 
vervolg met een paar kleine aanpassingen ook geschikt te maken voor jongvolwassenen met autisme. 
 
De komende jaren zal er één keer per jaar een Helmonds evenement autisme toegankelijker worden 
gemaakt. Hiermee willen we jongvolwassenen met autisme stimuleren om mee te doen met Helmondse 
evenementen en willen we tevens de bekendheid van de Aut of Order bijeenkomsten vergroten. 
 
In 2019 hebben we dit nog niet opgepakt omdat de jongvolwassenen liever nog een keer naar enkele 
Helmondse evenementen gingen waar we al naar toe zijn geweest. Dit jaar zijn ze naar het laatste 
Kasteeltuinconcert geweest en naar een voetbalwedstrijd van Helmond Sport.  
De stichting Helpusaut heeft hiervan de organisatie en begeleiding/advisering hiervan uitgevoerd. 
 

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 

 

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 

2019, 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 2019 begonnen met de verkoop van de “Puzzle Aut” sokken wat € 1.016,21 (€ 2.691,37 - € 

1.675,16) heeft opgebracht in 2019. 

 

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 Snookertown, Café de Sport, Kasteeltuinconcerten, Bobby’s bar, 
Helmond Sport, Lunchroom de Keyser, Fletcher Wellness-Hotel Helmond, Pathé Helmond en Comp-It-
Aut 

De donaties die wij dit jaar hebben mogen ontvangen kwamen van de Rijk van de Westerlo advocaten, 
de Rabobank Helmond, Comp-It-Aut, enkele donaties van mensen die “Puzzle-Aut” sokken kochten en 
een gift van een donateur die onbekend willen blijven. 
 

21 OKTOBER 2019 CHEQUE ONTVANGEN RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2019 

Op 21 oktober 2019 hebben wij bij de Rabobank Clubkas Campagne 2019 een mooie cheque van 
€141,21 in ontvangst mogen nemen. 

Dit geld kunnen we goed 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 2019 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 2019: 
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Facilitaire sponsoren 2019: 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dank aan de anonieme donateurs. 


