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Inhoud

2

Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg. De
stichting is ambitieus en wil graag groeien en meer volwassenen met ASS (Autisme
Spectrum Stoornis) de mogelijkheid tot lotgenotencontact bieden. We zijn dan ook op zoek
naar de financiële middelen om die ambities te realiseren. Ook willen wij graag de ANBIstatus verwerven. Bij dit alles hoort een goede verantwoording.
We hebben in 2016 een grote droom van onze helaas veel te jong overleden oprichter
Mannolito Schuivens kunnen verwezenlijken: de oprichting van een stichting. Hij zou, net als
ik, heel erg trots zijn. Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid hebben we als bestuur hard
gewerkt aan de structuur van de organisatie.
Gelukkig worden we als bestuur gesteund door enthousiaste vrijwilligers. Toen dit jaar twee
personen afscheid namen als vrijwilligers, stonden meteen twee nieuwe klaar om hun taken
over te nemen. Veel andere organisaties zouden daar jaloers op zijn. Een van de mooiste
aspecten van de groep vind ik dat alle vrijwilligers zelf de diagnose ASS hebben.
Er komen steeds meer deelnemers naar onze inloopavonden. Er is ook veel interesse uit
andere regio’s maar de reisafstand vindt men vaak te groot. Het is daarom onze ambitie om
op meer plaatsen in Limburg inloopavonden te gaan organiseren. We hebben daartoe al
contacten gelegd met verschillende organisaties. In 2017 gaan we er concreet mee aan de
slag. We kunnen op die manier ook het aantal deelnemers aan activiteiten vergroten.
Op financieel gebied moeten we nog veel werk verzetten. In 2016 hebben we het geluk
gehad dat we een hele mooie donatie mochten ontvangen van Lionarons GGZ. Daar kunnen
we een tijdje mee vooruit. In 2017 hebben we echter de uitdaging om minimaal € 905,00
binnen te halen door middel van fondsenwerving.

John van Es

Figuur 1: Een trots bestuur met akte. V.l.n.r. John van Es, Monique Counotte en Ronald den Otter
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We zijn druk bezig ons netwerk uit te breiden. Steeds meer GGZ-instellingen en
hulpverleners weten ons te vinden en verwijzen cliënten door naar ons. Tot slot wil ik dit nog
zeggen: We hebben in 2016 onze plek veroverd op de sociale kaart van Limburg!
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1.

Verslag van het bestuur

1.1

Inloopavonden

We zijn erin geslaagd om in 2016 een gevarieerd en interessant programma samen te
stellen. Geregeld hadden we ook een gastspreker. Van de deelnemers kregen wij heel
positieve feedback.
Over de opkomst van de inloopavonden zijn wij heel tevreden. De eerste helft van het jaar
was de gemiddelde opkomst 18 personen. In de loop van 2016 hebben we steeds meer
contacten gelegd en nadrukkelijk de publiciteit gezocht. In de tweede helft van 2016 was het
gemiddelde aantal deelnemers 22. Als we een uitschieter van 9 deelnemers eruit laten, komt
dat gemiddelde zelfs op 24. Ter vergelijking: het gemiddelde over 2015 lag op 15
deelnemers. De promotie van de groep werpt blijkbaar zijn vruchten af.

Figuur 2: Kerststukje maken

1.2

Activiteiten

In 2016 trokken we gemiddeld 14 deelnemers per activiteit terwijl we in 2015 bleven steken
op 11. Ondanks het hogere aantal blijkt het moeilijker dan gedacht om mensen met ASS tot
deelname aan activiteiten te bewegen. Dat is jammer omdat we voor onze vaste inkomsten
afhankelijk zijn van de activiteiten. Bij een vijftal activiteiten bleef het aantal deelnemers
onder de tien. De prijs lijkt niet de doorslaggevende factor te zijn voor het al dan niet slagen
van een activiteit.
Een overzicht van alle activiteiten in 2016 met het aantal deelnemers vindt u in bijlage 2 op
pagina 12.
2.

Toekomst

De eerste helft van 2017 staat in het teken van professionaliseren zonder de informele en
kameraadschappelijke sfeer te verliezen. De tweede helft van het jaar vragen we de ANBIstatus aan en gaan we aan de slag met fondsenwerving en het aanvragen van subsidies. We
zijn in gesprek met verschillende organisaties om samen te gaan werken aan het uitbreiden
van onze activiteiten naar andere delen van Limburg. Het gros van onze deelnemers komt
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Een overzicht van alle inloopavonden in 2016 met het aantal deelnemers vindt u in bijlage 1
op pagina 11.
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nu uit de regio Parkstad. We weten dat de behoefte aan lotgenotencontact in andere regio’s
ook groot is.
2.1

Inloopavonden

We zijn er in geslaagd om voor 2017 weer een interessant en gevarieerd programma samen
te stellen. Zoals gebruikelijk volgt op een aantal bijeenkomsten met een serieus thema, een
avond met een onderwerp gericht op ontspanning. Voor een aantal bijeenkomsten hebben
we gastsprekers uitgenodigd.
Omdat de naam “inloopavond” regelmatig voor verwarring zorgde, zullen wij de naam
halverwege 2017 veranderen in “lotgenotenavond”. Een gangbare definitie van inloopavond
is namelijk: bijeenkomst 's avonds, georganiseerd om geïnteresseerden de gelegenheid te
geven op eigen initiatief en op een zelfgekozen tijdstip binnen te stappen en zich te
informeren over de plannen of activiteiten van de organiserende instantie of instelling of
gebruik te maken van de dienstverlening. Omdat wij vaste begin- en eindtijden hebben en
een bovendien een thema, is de naam inloopavond achterhaald.
Een overzicht van de geplande inloopavonden in 2017 vindt u in bijlage 3 op pagina 13.
2.2

Activiteiten

Zoals eerder aangegeven, blijft het aantal deelnemers bij sommige activiteiten achter bij de
verwachtingen. De commissie activiteiten zal in 2017 onderzoek doen naar de oorzaak
daarvan.

Figuur 3: Blotevoetenpad Brunssum
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Een overzicht van de geplande activiteiten in 2017 vindt u in bijlage 4 op pagina 14.
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3.

Organisatie

De Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg is opgericht op 3 maart 2016 na een bestaan
van vier jaar als informele organisatie. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel met nummer 65517210. Ons RSIN-nummer is 856144083. We hebben geen
ANBI-status maar zijn wel voornemens om die in 2017 aan te vragen.
3.1

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg bestaat uit drie personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

dhr. John van Es
mevr. Monique Counotte
dhr. Ronald den Otter

Het bestuur is pas in maart 2016 begonnen, dus niemand was aftredend. De functie van
voorzitter is vacant in maart 2017, die van secretaris in 2018 en die van penningmeester in
2019. Om te voorkomen dat na drie jaar alle bestuurders tegelijk aftredend zouden zijn,
hebben we besloten het rooster van aftreden direct na het oprichten van de stichting in te
laten gaan.
Het bestuur vergaderde in 2016 zes maal onderling en 4 maal samen met alle commissies.
Een overzicht van alle vergaderingen vindt u in bijlage 5 op pagina 15.
Het bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk en heeft per persoon gemiddeld 4,5 uur per
week aan de groep besteed.
Vrijwilligers

Naast de bestuursleden zijn er 5 vrijwilligers in drie commissies actief. De 3 bestuursleden
maken ook deel uit van verschillende commissies. Zoals u in het voorwoord van de voorzitter
heeft kunnen lezen, hebben wij geen moeite om nieuwe vrijwilligers te werven onder onze
deelnemers. Het verloop is ook niet groot. Hoewel we serieus en gestructureerd werken,
streven we een informele en gezellige sfeer na. De vrijwilligers ontvangen geen
onkostenvergoeding.
Bij de commissie communicatie zijn 4 vrijwilligers actief. Gezamenlijk zijn zij onder leiding
van de secretaris verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie, de website,
Facebook, de folder, de nieuwsbrief, foto’s, presentaties bij GGZ-instellingen en
huisbezoeken. De commissie vergaderde onderling naar behoefte, vooral via WhatsApp, en
4 maal samen met het bestuur. De voorzitter en secretaris maken beiden deel uit van deze
commissie. Zij komen elke week 2 maal bij elkaar. Afhankelijk van het takenpakket stak een
vrijwilliger bij deze commissie 1 tot 4 uur per week in de groep.
De commissie inloopavond bestaat uit 2 personen. Naast de coördinator die tevens
gespreksleider is, is er nog een gespreksleider. De commissie plant de inloopavonden een
jaar vooruit en houdt daarbij rekening met een goede balans tussen serieus en ontspannend.
De gesprekleider bereidt het thema thuis goed voor. Tijdens de inloopavond vangt de
gespreksleider de deelnemers en eventuele gasten op. Verder leidt hij of zij de avond en
zorgt dat iedereen aan bod komt. De commissie vergaderde onderling naar behoefte,
voornamelijk via WhatsApp, en 4 maal samen met het bestuur. Elke vrijwilliger besteedde in
2016 gemiddeld 3,5 uur per week aan de groep.
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3.2
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De commissie activiteiten plant en organiseert elke maand minimaal één activiteit. Er zijn 4
vrijwilligers actief. Bij een activiteit vangen vrijwilligers de deelnemers op en zorgen zij voor
een goed verloop van de activiteit. Ook de financiële afwikkeling behoort tot hun taken. De
commissie heeft in 2016 zes maal vergaderd. Details vindt u in bijlage 5. Het lidmaatschap
van deze commissie kostte een vrijwilliger ongeveer 1 uur per week.
4

Publiciteit

We verspreiden een folder met inlegvel onder de GGZ-instellingen in de regio, daarnaast
hebben we een website die vrij gemakkelijk via Google gevonden kan worden. We gebruiken
ook Facebook als medium om in de publiciteit te komen. Elke drie maanden brengen we een
nieuwsbrief uit die we versturen naar onze deelnemers en naar ons netwerk.
We worden een aantal keren per jaar door AmaCura en PsyQ uitgenodigd om de groep te
presenteren tijdens de psycho-educatie. Wij komen zo direct in aanraking met onze
doelgroep. Ook krijgen we aandacht via de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
Bij mensen die een te grote drempel op hun pad vinden om naar bijeenkomsten te komen,
gaan wij op huisbezoek. Ze kennen dan al twee mensen als ze voor de eerste keer komen.
We denken dat de combinatie van al deze middelen ruim voldoende publiciteit oplevert.
5

Externe contacten











AmaCura
Belastingdienst
Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW)
Cicero Zorggroep
Huis voor de Zorg
MEE Zuid-Limburg
Mondriaan
Notariskantoor Mickartz
PsyQ Heerlen

In 2017 gaan wij veel aandacht besteden aan het uitbreiden van ons netwerk.
6

Huisvesting

In 2016 hebben we voor onze inloopavonden
weer kosteloos gebruik mogen maken van
Wijksteunpunt Noord van het Centrum voor
Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW)
in Brunssum. Het CMWW levert op onze
avonden ook een vrijwilliger die zorgt voor koffie,
thee en fris. We hebben in 2016 ook
toestemming gekregen van Cicero Zorggroep om
hun naastgelegen ruimte te gebruiken.
Vergaderingen houden wij bij vrijwilligers thuis.
Figuur 4: Wijksteunpunt Noord
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We werken samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme en zitten daar geregeld
mee om de tafel (zie bijlage 5). Verder hadden wij in 2016 contact met:
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7.

Jaarrekening

Dankzij een hele mooie donatie van Lionarons GGZ hebben we 2016 met een positief
resultaat kunnen afsluiten. Het bestuur en de overige vrijwilligers hebben het overgrote deel
van hun kosten niet gedeclareerd in 2016. De financiële onzekerheid was daarvoor te groot.

Staat van baten en lasten 2016

INKOMSTEN
Bijdrage inloopavond met activiteit
Bijdrage activiteit
Donaties
Sponsoring

Lasten
KOSTEN INLOOPAVONDEN
€ 66,00 Catering/versnaperingen
€ 1.173,39 Attentie voor gastspreker
€ 950,00 Overige kosten
€ 242,19
KOSTEN ACTIVITEITEN
Huur accommodatie/banen
Catering/versnaperingen
Reiskosten
Attenties
Entreekosten
Aankoop artikelen
Overige kosten
KOSTEN WEBSITE
Onderhoud/servicekosten

-€ 53,96
-€ 11,89
-€ 10,50

-€ 80,00
-€ 428,28
-€ 94,43
-€ 20,60
-€ 279,25
-€ 9,75
-€ 11,65

-€ 100,00

KOSTEN INSTANDHOUDEN STICHTING
Kosten notariële akte
-€ 350,90
Inschrijfgeld Kamer van Koophandel
-€ 50,00
Bankkosten
-€ 81,20
Kantoorkosten
-€ 142,19
TOTAAL KOSTEN
RESULTAAT
TOTAAL INKOMSTEN

8.

€ 2.431,58

-€ 1.724,60
€ 706,98
€ 2.431,58

Begroting

We hebben afgesproken dat vrijwilligers in 2017 wel mogen declareren. Ook willen we de
vrijwilligers graag met een etentje bedanken voor hun inzet. Vanwege het gebrek aan
ervaringscijfers is het moeilijk om een inschatting te maken van de inkomsten uit subsidie en
fondsen. We streven naar minimaal € 905,00 om de begroting sluitend te maken.
We doen in 2017 mee aan de Rabobank Clubkascampagne en willen een aanvraag doen bij
het Oranje Fonds. Ook gaan wij subsidie aanvragen bij de provincie Limburg in het kader
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van de Sociale Agenda. Daarnaast zullen we de subsidiemogelijkheden onderzoeken bij
lokale publieke en private organisaties.
Begroting 2017
INKOMSTEN
Vrije gave inloopavond
Bijdrage inloopavond met activiteit
Bijdrage activiteit

€
100,00
€
100,00
€ 1.500,00

DONATIES en FONDSEN
Donaties en fondsen

€ 1.005,00

KOSTEN INLOOPAVONDEN
Catering/versnaperingen
Attentie voor gastspreker
Extra kosten speciale avond
€ 1.700,00 Overige kosten

€
€
€
€

-75,00
-75,00
-25,00
-25,00
€

KOSTEN ACTIVITEITEN
€ 1.005,00 Huur accommodatie/banen
Catering/versnaperingen
Reiskosten
Attenties
Entreekosten
Aankoop artikelen
Overige kosten

-200,00

€ -150,00
€ -500,00
€ -50,00
€ -50,00
€ -500,00
€ -50,00
€ -25,00
€ -1.325,00

KOSTEN BEURS/MARKT
Reiskosten
KOSTEN CONGRES/SYMPOSIUM
Reiskosten
KOSTEN FOLDER/BROCHURE
Drukkosten folder/brochure
KOSTEN WEBSITE
Hosting abonnement
KOSTEN STICHTING
Bankkosten
Reiskosten
Bestuurskosten
Kantoorkosten
LIDMAATSCHAPPEN
Nederlandse Vereniging voor Autisme
VRIJWILLIGERSWAARDERING
Catering/versnaperingen

TOTAAL INKOMSTEN

9.

€ 2.705,00 TOTAAL KOSTEN

€ -100,00

€

€

€

-100,00

€

-25,00

€

-75,00

€

-100,00

€

-100,00

€

-500,00

€

-80,00

€

-200,00

-25,00

-75,00

€ -100,00

€ -100,00

€ -150,00
€ -150,00
€ -50,00
€ -150,00

€

-80,00

€ -200,00

€ -2.705,00

Conclusies en aanbevelingen

De Stichting Lotgenotengroep Limburg heeft in 2016 grote stappen gemaakt. De oprichting
van de stichting was het onbetwiste hoogtepunt. Het bestuur is daarna samen met de
vrijwilligers aan de slag gegaan met de structuur van de organisatie. We zijn begonnen met
schrijven aan het Huishoudelijk Reglement, het Beleidsplan, de Interne Gedragscode, het
Vrijwilligersbeleid en de Vrijwilligerswijzer. Al deze documenten worden in 2017 formeel
ingevoerd en ook op de website gepubliceerd. De groep staat dan ook op papier als een
huis.
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KOSTEN HUISBEZOEK
Reiskosten
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Als we dat allemaal voor elkaar hebben, kunnen we beginnen aan onze grootste uitdaging:
de inkomsten. In de tweede helft van 2017 heeft het verwerven van fondsen en subsidies de
hoogste prioriteit. We verwachten dat de ANBI-status ons daarbij zal helpen.
Als de financiën op orde zijn kunnen we gaan werken aan het uitbreiden van het werkgebied
van de groep. De behoefte aan lotgenotencontact is groot.
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Het bestuur van de Stichting Lotgenotengroep Limburg ziet de toekomst met veel vertrouwen
tegemoet!
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Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht inloopavonden 2016

Thema
Nieuwjaarsborrel met kienen
ASS en tics en fiepen (preoccupaties)
ASS en fantasie
Mindfulness
Quiz
ASS en voeding
ASS en geloof/spiritualiteit
Spellenavond
Voorjaarsstukje maken
ASS en gezondheid
Spel over autisme
ASS en vakantie
Wijkagent als gast
Zomerbingo
Zomertapas
Communicatie, gesprekstechnieken
Wie vertel je Wat over jouw autisme?
Omgaan met verlies (spreker psychiater Peter Vervoort)
Herfsthapjes maken
De autist in diverse situaties
Lezing over vergissingen door Twan de Bruijn
Kerststukje maken
Mindful de feestdagen in

Aantal
16
13
19
15
14
21
15
18
21
20
19
24
23
23
9
23
25
33
20
28
20
24
19
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Datum
Di 5 januari
Di 19 januari
Di 2 februari
Di 16 februari
Di 1 maart
Di 15 maart
Di 29 maart
Di 12 april
Di 26 april
Di 10 mei
Di 24 mei
Di 7 juni
Di 21 juni
Di 5 juli
Di 30 augustus
Di 13 september
Di 27 september
Di 11 oktober
Di 25 oktober
Di 8 november
Di 22 november
Di 6 december
Di 20 december

1
1

Bijlage 2: Overzicht activiteiten 2016

Omschrijving
Schaatsen
Poolbiljart
Filmavond bij MEE
Rondleiding zorgboerderij & Wandeling
Bezoek fort Eben-Emael
Geocaching in speurtochtvorm
Blotevoetenpad
Bezoek Thermenmuseum met een wandeling aansluitend
Barbecue
Bezoek Erica de Roode, TopDog Coach
Filmavond bij MEE
Griezeltocht Halloween
Fotospeurtocht in Roermond
Bowlen
Wandeling in Landgraaf

Aantal
8
14
12
6
16
20
8
11
20
16
13
8
8
23
13
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Datum
Zo 24 januari
Za 20 februari
Vr 18 maart
Za 19 maart
Zo 24 april
Za 21 mei
Zo 26 juni
Za 16 juli
Za 10 september
Za 17 september
Vr 14 oktober
Za 29 oktober
Za 19 november
Za 17 december
Wo 28 december

1
2

Datum
dinsdag 3 januari 2017
dinsdag 17 januari 2017
dinsdag 31 januari 2017
dinsdag 14 februari 2017
dinsdag 28 februari 2017
dinsdag 14 maart 2017
dinsdag 28 maart 2017
dinsdag 11 april 2017
dinsdag 25 april 2017
dinsdag 9 mei 2017
dinsdag 23 mei 2017
dinsdag 6 juni 2017
dinsdag 20 juni 2017
dinsdag 4 juli 2017
dinsdag 18 juli 2017
dinsdag 1 augustus 2017
dinsdag 15 augustus 2017
dinsdag 29 augustus 2017
dinsdag 12 september 2017
dinsdag 26 september 2017
dinsdag 10 oktober 2017
dinsdag 24 oktober 2017
dinsdag 7 november 2017
dinsdag 21 november 2017
dinsdag 5 december 2017
dinsdag 19 december 2017

Thema
Nieuwjaarsbijeenkomst
Aanpassing van de prikkelgevoeligheid
ASS en wonen (zelfstandig)
Presentatie "Ik kook met autisme" door Gigi Ophelders
Carnaval, Lichtstoet
ASS en partners
Voorjaarsstukje maken
ASS en perfectionisme
ASS en huishouden, Jos Houben als gast
ASS en verslaving, Katinka Trommelen als gast
ASS en het verlies van werk of studie
Spellenavond
ASS en passiviteit
ASS en huisdieren (in Vijlen)
ASS en winkelen
Zomerbingo
Vakantie
Autisme spel
Rijschoolhouder gespecialiseerd in cursisten met ASS
Voordelen van autisme
Herfsthapjes maken
Cognitieve Gedragstherapie
ASS en depressie
Kerststukje maken
ASS en feestdagen
Mindful de feestdagen in
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Bijlage 3: Planning inloopavonden 2017

1
3

Bijlage 4: Planning activiteiten 2017

zondag 15 januari 2017
zaterdag 18 februari 2017
vrijdag 10 maart 2017
zondag 19 maart 2017
maandag 17 april 2017
zaterdag 20 mei 2017
maandag 5 juni 2017
zondag 18 juni 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 26 augustus 2017
zaterdag 16 september 2017
vrijdag 6 oktober 2017
zaterdag 14 oktober 2017
zondag 19 november 2017
zaterdag 23 december 2017
woensdag 27 december 2017

Omschrijving
Kasteel Hoensbroek
Schaatsen/zwemmen Glanerbrook
Filmavond bij MEE
Kazematten Maastricht
Paaswandeling met brunch
Mondo Verde
Pinksterwandeling
Labyrint Vaals
Boerengolf
BBQ
Dierentuin Aken
Filmavond bij MEE
Handboogschieten Nuth
Poolbiljart
Bowlen
Wandeling
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Datum

1
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Datum
Vr 15 januari
Vr 22 januari
Wo 3 februari
Za 13 februari
Di 23 februari
Do 3 maart
Vr 4 maart
Di 5 april
Di 12 april
Vr 15 april
Di 17 mei
Di 31 mei
Vr 3 juni
Do 16 juni
Vr 1 juli
Di 12 juli
Di 26 juli
Wo 3 augustus
Di 9 augustus
Vr 2 september
Di 20 september
Za 8 oktober
Ma 17 oktober
Di 18 oktober
Di 25 oktober
Di 1 november
Vr 4 november
Vr 4 november
Di 8 november
Vr 25 november
Di 29 november
Wo 28 december

Omschrijving
NVA en Contactgroepen
Afspraak bij de notaris
Messenger meeting
Vergadering over stichtingsakte
Kwartaalvergadering
Tekenen akte bij de notaris
NVA en Contactgroepen
Overleg over activiteiten
Huisbezoek
NVA en Lotgenotengroepen
Overleg over activiteiten
Kwartaalvergadering
NVA en Contactgroepen
Bestuursvergadering
NVA en AIC
Overleg over activiteiten
BBQ voorbereiden
Bestuursvergadering
Kwartaalvergadering
NVA en Contactgroepen
Overleg over activiteiten
Training
Bestuursvergadering
Huis voor de Zorg in Sittard
Planning inloopavonden 2017
Marij Vrolijk van MEE
NVA en Contactgroepen
Lisanne Veltrop van CMWW
Symposium ’t draait om de burger!
NVA, AIC en Contactgroepen
Kwartaalvergadering
Overleg over activiteiten

Wie
John, Monique & Ronald
John & Monique
Activiteitencommissie
John, Monique & Ronald
Commissie compleet
John, Monique & Ronald
John & Monique
Activiteitencommissie
Monique & Ken
John, Monique & Ronald
Activiteitencommissie
Commissie compleet
John, Monique & Ronald
Stichtingsbestuur
John & Anouk
Activiteitencommissie
Monique, Anouk, Ron & John
Stichtingsbestuur
Commissie compleet
John, Monique & Ronald
Activiteitencommissie
Anouk & John
Stichtingsbestuur
John, Monique & Ronald
John, Monique & Anouk
John, Monique & Ronald
John & Monique
John & Monique
John, Monique & Marc
John en Monique
Commissie compleet & Erik
Activiteitencommissie
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Bijlage 5: Vergaderingen in 2016

1
5

