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Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de stichting Helpusaut. 
Dit jaarverslag is opgesteld om de vrijwilligers en de sponsoren/donateurs te informeren over wat de 
stichting Helpusaut in 2021 allemaal heeft uitgevoerd aan activiteiten om een bijdrage te leveren aan de 
doelstelling van de stichting Helpusaut. 

Gebeurtenissen in 2021: 

 

De activiteiten die we georganiseerd hebben zijn goed bezocht. De waardering door de deelnemers is 
groot. Het samenkomen (online of fysiek wanneer mogelijk) is tijdens de Corona pandemie 
belangrijker gebleken dan ooit. Verschillende leden hebben uitgesproken elke keer naar de 
activiteiten uit te kijken.  
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 26 maart is er een online bingo geweest. 
Op 25 juni 2021 is de Aut Of Order groep gaan klootschieten.  
Op 17 juli 2021 zijn ze naar de Efteling geweest.  
Op 28 augustus hebben ze een bijeenkomst gehad op het Stationsplein 8. Er zijn allerlei spelletjes 
gespeeld. 
25 september 2021 hebben ze een zelfverdedigingworkshop gehad.  
23 oktober 2021 is de Aut Of Order groep naar een chocolade workshop gegaan.  
Op 17 december 2021 hebben ze een online sinterkerst bingo gehad.  
Tijdens alle activiteiten zijn de Corona maatregelen in acht genomen.  
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Vanaf november 2021 zijn we naast het verkopen van de Puzzle-Aut zeepjes, gekleurde en 

zwart/wit/grijze “Puzzle-Aut” sokken, begonnen met het verkopen van de kerstsokken. Dit alles om de 

continuering van de maandelijkse activiteiten mogelijk te blijven maken. 

De ontwerpen hiervan zijn gemaakt door Martijn, een jongen met autisme. 

 

De gedachte achter de producten: 

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 kerstsokken, “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 2021: 

Aut Of Order bijeenkomsten 

 

Activiteit Datum  Aantal  

deelnemers 

Online Time to Quizz 30-01-2021 9 

Bingo 26-03-2021 26 

Klootschieten 25-06-2021 8 

Efteling 17-07-2021 24 

Bijeenkomst 28-08-2021 13 

Workshop zelfverdediging 25-09-2021 10 

Chocolade workshop 23-10-2021 13 

Online Sinterkerst Bingo 17-12-2021 15 

Naast bovenstaande bijeenkomsten hebben de Aut Of Order deelnemers regelmatig onderling contact 

gehad via de groepsapp en sommige van de Aut Of Order deelnemers hebben samen afgesproken om 

op stap te gaan. 

 

Het totaal aantal Aut Of Order deelnemers is in 2021 gestegen van 28 naar 30. 
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Uitgelichte Social Media berichten 

 
 
28 december 2021: 
 
De kerstsokken verkoop heeft een mooi bedrag binnengebracht voor de stichting helpusaut. 
49 van de 50 kerst sokken zijn verkocht.  
Super! 
Het laatste paar hebben we gehouden voor de stichting zelf om zo een collectie van al onze sokken te 
kunnen vertonen.  
Met het winstbedrag van de sokken kunnen we weer enkele activiteiten organiseren voor de 
jongvolwassenen met autisme. Wij willen iedereen die kerstsokken gekocht heeft nogmaals hartelijk 
danken voor hun steun aan de stichting helpusaut. Zo help je jongvolwassenen met autisme! 

 

25 oktober 2021: 
 
Afgelopen zaterdag, 23 oktober, hebben we een leuke en voornamelijk lekkere workshop chocolade 

bonbons maken gehad  
We hebben kerstkransjes en andere kerstfiguren gemaakt om te gaan verkopen op de DickensNight op 
12 december a.s.  
De volledige opbrengst hiervan gaat naar de stichting toe, om zo de activiteiten te kunnen continueren.  
Rudolph Vermeulen Bonbons, hartelijk dank voor de leuke workshop. Goed verzorgd en een 
interessante uitleg vooraf.  
Voor herhaling vatbaar! 
Voor degene die de overheerlijke bonbons graag willen proberen; ze zijn dus te koop op de DickensNight 
te Brandevoort. Tot op 12 december! 

 

25 september 2021: 
 
Vanavond 25 september 2021 hebben jongvolwassenen met autisme van de Aut Of Order groep een 
workshop zelfverdediging en zelfvertrouwen gehad van Frankie.  
Ze hebben goede voorbeelden gehad en deze in groepjes van twee ook echt samen uitgeprobeerd.  
Ze vinden het heel fijn om te weten hoe ze kunnen reageren in bepaalde situaties. 
Daarna nog even samen in kleine groepjes wat spellen gedaan zoals rummikub, mens erger je niet en 
toepen. 
De volgende Aut Of Order bijeenkomst is op zaterdagavond 22 oktober 2021.  
Dan organiseren we een karaoke avond.  
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25 juni 2021: 

 

Wij willen Partycentrum De Pandoer nog hartelijk danken voor het goed georganiseerde 

klootschieten op vrijdagavond 25 juni 2021. 

Het was een gezellige actieve avond. 

Een mooie medaille en een oorkonde hadden ze gegeven aan de jongvolwassenen met autisme 

die mee deden. 

Leuk als herinnering. 

 

26 maart 2021:  

 

Online BINGO 

We hadden 26 deelnemers. Het was een spannende avond. 

Mooie prijzen zijn er gewonnen. 

Ze vonden het erg leuk en willen graag dat wij dit jaar nog een keer een Bingo organiseren voor 

hun. 

 

30 januari 2021:  

Online Time to Quizz Theater de Schalm 

Op 30 januari 2021 hebben 9 deelnemers van Aut Of Order meegedaan aan de online Time to 

Quizz van 19:00 - 21:00 uur georganiseerd door theater de Schalm. 

We hebben 2 groepen gemaakt. Groep "Witte Gij't" had een score van 216 en eindigde op de 

171ste plaats van de meer dan 300 deelnemers. Groep "Quiz 't wel" scoorde 393 punten en 

eindigde op de 78 ste plaats. 

De vragen waren moeilijk en er waren veel vragen over Veldhoven waar theater de Schalm is. 

Af en toe goed gegokt. Het was leuk om er aan mee toe doen. Wellicht een goed idee om zelf 

een kwis te organiseren over de activiteiten die we als stichting al georganiseerd hebben en 

over de stichting zelf. 
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Publicaties  

 

Op 23 april 2021 is het jaarverslag 2020 uitgebracht en op de website geplaatst. 

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

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

geactualiseerd. 

 

Op 23 juli 2021 is er een mooi artikel over de stichting Help Us Aut in de loop, de weekkrant van 

Helmond, geplaatst. 
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Bestuursvergaderingen 

 
In 2021 heeft het bestuur 4 keer een (online) bestuursvergadering gehouden. Namelijk op 9 februari,  
15 juni, 6 september en 5 oktober. 
 
Verder communiceert het bestuur en de begeleiding regelmatig met elkaar via email, telefoon en 
Whatsapp. 
Het bestuur heeft in 2021 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 5 oktober 2021 is Mariëlle gestopt als bestuurslid vanwege andere prioriteiten. In oktober zijn 
Henriette en Frankie gestart als bestuurslid.   
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lianne van Rooij 

 

 

Voorzitter 

 

In het dagelijks leven 

eigenaar van Comp It 

Aut. Computer 

dagbesteding voor 

jongvolwassenen met 

autisme in Helmond. 

 

Geert Klasens 

 

 

(vice) Voorzitter 

 

In het dagelijks leven 

directeur van stichting 

Ouders en Jeugdzorg. 

 

Laura van de Westerlo 

 

 

Secretaris 

 

In het dagelijks leven 

eigenaar van Reaching 

Autismebegeleiding.  

Creatieve 

dagbesteding in 

Helmond. 

 

Petra Gruijters 

 

 

Penningmeester 

 

In het dagelijks leven 

klantadviseur bjj 

Woonpartners. 

 

Henriette van de  Riet 

 

 

Bestuurslid 

 

In het dagelijks leven 

lerares  op basisschool 

De Bundertjes. 

 

Frankie Beenen 

 

 

Bestuurslid 

 

In het dagelijks leven 

gepensioneerd / 

zanger. 
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De positie van de stichting aan het einde van de verslagperiode 

 
De financiële positie van de stichting is goed. Zie onderstaand balans overzicht 2021. 

 

 

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. 
Tevens geld binnenhalen via sponsoren/donateurs en via de verkoop van sokken.  
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 gemiddeld 25 deelnemers per activiteit. 

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

2021, zijn er 2 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 2021 verder gegaan met de verkoop van de “Puzzle Aut” en kerst sokken en met de 

verkoop van “Puzzle Aut” zeepjes.  

 

Tevens blijven we donateurs en sponsoren werven. 
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Giften / Sponsoring / donaties: 

 

De stichting heeft een ANBI status. 

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

Het sponsor gelden en de donatie gelden worden 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/donateur krijgt van de stichting Helpusaut, indien gewenst, een vermelding op de website. 
Tevens zal de sponsoring/donatie vermeld worden in de publicaties betreffende het project dat door 
diegene gesponsord/ gedoneerd wordt. 

Facilitaire sponsoren waren dit jaar Rudolph Vermeulen Bonbons , Partycentrum De Pandoer en  
Comp-It-Aut. 

We hebben een flinke donatie ontvangen  van de Lions Club Gewest Helmond van € 4000,00 om een 
geheel verzorgde dag naar de Efteling te organiseren voor alle deelnemers. Dit uitje was een hele mooie 
dag voor hun. Wij willen de Lions Club Gewest Helmond nogmaals bedanken voor deze donatie. 
Het restant van dit bedrag zal besteed worden aan toekomstige activiteiten. 
 
De Rabobank Clubkas campagne 2021 heeft ons € 123,58 opgeleverd. 
 
Daarnaast hebben we nog een anonieme donatie ontvangen van € 500,00. 
 
De rest van de giften/donaties/sponsoring geld  is ontvangen van de verkoop van de sokken en zeepjes. 
 

 
 

 

 
 

Het was ook over 2021 ondenkbaar geweest de activiteiten te organiseren zonder de inzet van de bestuursleden 
en de bijdrage van de facilitaire sponsoren en de donateurs. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. 


