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INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting HELP US AUT.
Dit jaarverslag omvat de periode vanaf de oprichting van de stichting HELP US AUT van 19 november
2013 tot en met 31 december 2014.
Dit jaarverslag is opgesteld om de vrijwilligers en de sponsoren te informeren wat de stichting HELP US
AUT in 2013/2014 allemaal heeft uitgevoerd aan activiteiten om een bijdrage te leveren aan de
doelstelling van de stichting HELP US AUT.

VOORWOORD
De Stichting HELP US AUT is een initiatief van Lianne van de Westerlo. Zelf moeder van een
jongvolwassen zoon met autisme.
Lianne van de Westerlo is Ingenieur Computerkunde en IT docent en begeleidt dagelijks mensen met
autisme bij hun IT dagbesteding.
De directe aanleiding voor het oprichten van deze stichting is dat Lianne van de Westerlo bij de haar
bekende mensen met autisme, een tekort aan financiële middelen constateerde die hen beperkt deel te
nemen aan activiteiten ter bevordering van hun sociale welzijn.
Mensen met een vorm van autisme hebben moeite om sociale contacten aan te gaan en te
onderhouden. Het ontbreekt hen vaak aan overzicht, sociale vaardigheden en inzicht. Dit kan leiden tot
eenzaamheid en sociaal isolement.
Lianne van de Westerlo heeft geconstateerd dat een groep mensen met een vorm van autisme onder
sturing/ begeleiding graag samen activiteiten uitvoert. Ze voelen een onderlinge band met elkaar,
hebben respect voor elkaar en voelen zich veilig (worden goed begeleidt en worden niet bedreigt door
mensen die geen begrip voor hen hebben).
Ze hebben goede passende voorzieningen nodig. Ze kunnen dit zelf niet bekostigen. Veel mensen met
autisme ontvangen slechts een WAJONG uitkering.
Sinds 6 november 2009 is Lianne van de Westerlo onder haar begeleiding, AUT-OF-ORDER gestart, een
maandelijkse bijeenkomst voor jongvolwassenen met autisme waar ze samen bij elkaar komen en af en
toe samen op stap gaan (bowlen, poolen, bioscoop) om sociaal isolement te voorkomen. In 2013 kon
niet de meest optimale invulling gegeven worden aan de AUT-OF-ORDER bijeenkomsten daar het juiste
materiaal ontbreekt en vanwege het beperkte budget dat de jongvolwassenen te besteden hebben. De
meeste van de deelnemers hebben slechts een WAJONG uitkering.
M.i.v. het jaar 2013 is de locatie van de AUT-OF-ORDER bijeenkomsten gewijzigd van het Badhuis naar
de Fonkel. In het Badhuis stonden een pooltafel, een tafeltennistafel, een tafelvoetbal, een WII, enkele
computers en een dartbord waar we gebruik van konden maken. In de Fonkel was in 2013 alleen de
beschikking over een TV met ingebouwde DVD. Dit materiaal biedt de groep te weinig uitdaging en de
jongens hebben de neiging om alleen maar TV te gaan kijken wat niet aansluit bij de doelstelling om
samen activiteiten te ondernemen.
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Stichting HELP US AUT wil het onder andere mogelijk maken activiteiten te realiseren ter bevordering
van het sociale welzijn van de betrokkenen ter voorkomen van het sociale isolement.
De Stichting heeft een heldere missie en visie. De missie geeft onze waarden en identiteit weer. De visie
en doelstellingen geven aan hoe de Stichting te werk wil gaan. De strategie zal bijdragen aan het succes
van Stichting.

Stichting HELP US AUT
“ZET ZICH IN OM MENSEN MET AUTISME EEN ZO VOLWAARDIG MOGELIJK BESTAAN TE
LATEN LEIDEN”
De stichting HELP US AUT is opgericht om jongeren met autisme te ondersteunen in hun zoektocht naar
mogelijkheden om mee te mogen en kunnen doen aan de maatschappij.
De doelstelling:
De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor mensen met autisme om ze met passende hulp een zo
volwaardig mogelijk bestaan te laten leiden welk aansluit op hun leefwereld en behoeften om sociaal
isolement te voorkomen.
1. ONTSPANNING/ VRIJE TIJD:
Ondersteuning in geval hij/zij in de vrije tijd veelal begeleide sociale activiteiten (ontmoeten, sporten,
vakantie) wenst te ontplooien teneinde sociaal isolement te voorkomen / te doorbreken.
2. WONEN:
Ondersteuning in geval hij/zij in een begeleide woonvorm woont ter bekostiging van (een deel van) de
inrichting of onderhoud van de gezamenlijke woonruimte waar ze samen activiteiten kunnen uitvoeren
zoals bijvoorbeeld samen koken, samen eten, samen tv kijken.
De doelgroep:
Mensen met een vorm van autisme in de leeftijdsgroep van 12-23 jaar en van 23-55 jaar in de regio de
Peel die over onvoldoende financiële middelen beschikken en deze zelf ook niet kunnen genereren
waardoor voor hen een optimale volwaardige deelname aan de maatschappij niet of slechts beperkt
mogelijk is en door middel van ondersteuning dit (op onderdelen) wel bereikbaar wordt. Uitzonderingen
kunnen individueel beoordeeld worden volgens onze missie.
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Historie
Op 19 november 2013 is de stichting HELP US AUT opgericht.
Sinds de oprichting van de stichting HELP US AUT zijn faciliteiten geregeld om de bijeenkomsten van de
AUT OF ORDER groep beter te laten verlopen. Dit middels het project "Help AUT OF ORDER verder in
2014".
Binnen dit project worden bijeenkomsten en uitstapjes onder begeleiding voor de AUT OF ORDER groep
mogelijk gemaakt.

SPONSORING:
De stichting heeft een ANBI status.
Iedereen kan de stichting HELP US AUT sponsoren door dit kenbaar te maken via de website.
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.
Elke sponsor krijgt van de stichting HELP US AUT een vermelding op de website (indien gewenst) en de
sponsoring zal ook vermeld worden in de publicaties betreffende het project dat gesponsord wordt.
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GEBEURTENISSEN IN DE AFGELOPEN PERIODE 19-11-2013 - 31-12-2014:
De stichting HELP US AUT is op 19 november 2013 opgericht middels het ondertekenen van de
oprichtingsakte door alle bestuursleden bij de notaris en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
Op 10 januari 2014 is de "kick off" van het project "Help AUT OF ORDER verder" geweest samen met
de leden van AUT OF ORDER en alle bestuursleden.
Het project is hierna begonnen en de benodigde spullen zijn gekocht.
De nieuwe spullen zoals een airhockeytafel, dartpijlen en de laptops (lan-party) zijn tijdens de AUT OF
ORDER bijeenkomst van 7 februari 2014 in gebruik genomen.
Op 25 februari 2014 heeft de stichting de ANBI status verkregen.

Publicaties:

Op 10 maart 2014 heeft de stichting een artikel over de oprichting van de stichting HELP US AUT laten
publiceren in de NVA-NB nieuwsbrief.
De website www.helpusaut.nl wordt maandelijks geupdate door de voorzitter.
Er is een facebook pagina die maandelijks door de voorzitter wordt geupdate en waarop elk
bestuurslid berichten kan plaatsen.
Er is een LinkedIn company page en twitter account aangemaakt voor de stichting.

Sponsoren
De stichting heeft momenteel 11 sponsoren
(zie website http://www.helpusaut.nl/index.php/sponsoren-overzicht) die een bijdrage hebben
gegeven aan een van de activiteiten van de AUT OF ORDER groep.

Bestuursvergaderingen:

De afgelopen periode is het bestuur twee keer bij elkaar gekomen.
Op 23 september 2014 zijn we in vergadering gegaan over de nieuw
op te starten projecten van de stichting. Naar aanleiding van deze
vergaderingen is er een actielijst opgesteld.
Op 20 november 2014 is een vergadering gehouden over de
toekomstige doelen en activiteiten van de stichting in 2015 en het
opstellen van het projectplan voor het jaar 2015. Voor dit projectplan
wil de stichting sponsoren binnen halen.
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Projecten:
"Help AUT-OF-ORDER verder" is het eerste project van de stichting HELP-US-AUT.
Middels dit project wil de stichting HELP US AUT ervoor zorgen dat de juiste middelen ter beschikking
komen om de AUT-OF-ORDER bijeenkomsten weer goed te laten verlopen EN om het tevens mogelijk
te maken om vaker met de AUT-OF-ORDER groep samen te komen.

Uitgevoerde activiteiten 2014 binnen het project "Help AUT OF ORDER verder":

Activiteit

Startdatum

Einddatum Aantal
Deelnemers

"Kick off" 1e project

10-1-2014

10-1-2014

Aanschaf materialen

13-1-2014

01-02-2014 -

Organiseren LAN-party

07-02-2014

07-02-2014 -

LAN party

07-02-2014

07-02-2014 15

"gewone" bijeenkomst

14-03-2014

14-03-2014 13

Snookertown

04-04-2014

04-04-2014 15

Bioscoop + terrasje pakken

09-05-2014

09-05-2014 14

"gewone" bijeenkomst

06-06-2014

06-06-2014 12

Uitje naar de Efteling

19-07-2014

19-07-2014 13

"gewone" bijeenkomst

05-09-2014

05-09-2014 15

Bowlen bij Fitland

03-10-2014

03-10-2014 14

"gewone" bijeenkomst

07-11-2014

07-11-2014 12

sinterkerst bijeenkomst

12-12-2014

12-12-2014 18

Totaal bereik deelnemers:
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Een bijdrage aan de AUT OF ORDER groep is gegeven tijdens onderstaande AUT OF ORDER
bijeenkomsten:








10-01-2014 Kick-off 1e project
7-02-2014 Artikelen gekocht
4 april 2014 naar Snookertown geweest
10 mei 2014 Pathé
19 juli 2014 Efteling
3 Oktober 2014 Bowlen Fitland
12 december 2014 Sinterkerstviering gourmetten

De positie van de stichting aan het einde van de verslagperiode
Het project "help AUT OF ORDER verder" is succesvol afgerond. De bijeenkomsten zijn altijd 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 financiële positie van de stichting is positief. Het geld dat nog niet besteed is wordt meegenomen
binnen toekomstige projecten.
In de bijlage "financiële verantwoording" zijn de inkomsten en uitgaven van het jaar 2013/2014
weergegeven.

De visie van het bestuur op de nabije toekomst
De stichting dient meer bekendheid te krijgen in regio de Peel.
Het is de bedoeling dat de stichting een bredere doelgroep gaat bereiken, dus niet alleen de AUT-OFORDER leden, maar ook andere (jong)volwassenen met een vorm van autisme die graag willen
deelnemen aan activiteiten.
De stichting is van plan een project op te starten om het voor jongvolwassenen met een vorm van
autisme in regio de Peel mogelijk te maken, om middels inschrijving, mee te doen aan activiteiten op het
gebied van uitgaan en vrije tijd (ook activiteiten georganiseerd door andere organisaties waar ze onder
begeleiding aan kunnen deelnemen). Dit teneinde sociaal isolement van (jong)volwassenen met een
vorm van autisme te voorkomen / te doorbreken.
Door het deelnemen aan activiteiten die ook door andere organisaties georganiseerd worden,
ontmoeten de jongeren andere mensen (niet alleen hun eigen doelgroep) en zijn ze meer geïntegreerd
binnen de maatschappij.

Pagina: 7

Datum: 28 mei 2015

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HELP US AUT
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Sponsoren:
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