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Onze Missie
Het ontwikkelen en beschikbaar maken van oplossingen om vergeetachtige senioren weer
zelf het plezier van muziek te laten ervaren. En een moment van geluk, door het bewust
ophalen van herinneringen, met behulp van muziek.

We doen dat door
Technologische oplossingen te ontwikkelen, die intuïtief te bedienen zijn. Door middel van
uitvoerig testen en evalueren met werkelijke gebruikers, worden unieke en innovatieve
oplossingen gecreëerd. Die beproefd zijn en werkelijk senioren met vergeetachtigheid weer
zelf in staat stellen om de muziek en televisie te bedienen. Door deze op basis van “Open
Source” te ontwikkelen, kunnen:
-vele experts bijdragen aan de ontwikkeling
-worden kosten laag gehouden
-en kunnen korte doorlooptijden worden gerealiseerd
Om deze technologische oplossingen, beschikbaar te maken voor vergeetachtige senioren,
laat de Stichting de producten produceren. En maakt deze beschikbaar of verkopen deze
door:
-te verhuren
-te verkopen
-uit te lenen
Door een groot deel van de kosten te financieren vanuit fondswerving, kunnen de kosten
voor de werkelijke gebruikers laag worden gehouden. Fondswerving bestaat uit:
-subsidies
-donaties
-sponsering

Muziek helpt mensen met dementie
Belangrijke momenten in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muziekherinneringen. Momenten
van geluk, verdriet en vreugde die je niet wilt kwijtraken. Bij vergeetachtige mensen en
dementie kan muziek vergeten herinneringen of het gevoel hiervan naar boven halen.
De Oradio het product om vergeetachtige senioren zelf het plezier van muziek te laten
ervaren. De Oradio is een intuïtief te bedienen muziekspeler. Waarbij door middel van
plaatjes, grote pictogrammen, de muziekspeler bediend kan worden. Zie www.
StichtingOradio.nl voor demo.

Stichting Oradio is een Non-profit organisatie
Onze organisatie bestaat uit enkel vrijwilligers. Daarom zijn de kosten van de organisatie zelf
heel laag (5-3% van omzet). Waardoor alle inkomsten kunnen worden ingezet voor het goede
doel. Namelijk, zoveel mogelijk Oradio’s beschikbaar maken voor mensen met lichte
dementie en vergeetachtigheid.
Verder is statutair vastgelegd dat:
-

Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen.
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

De Oradio wordt door zowel professionele organisaties als door particulieren gebruikt. Om
zoveel mogelijk personen te kunnen helpen, komen de donaties vooral ten goede aan het
beschikbaar maken van de Oradio’s voor particulieren.

Open Source Hardware
De stichting gebruikte “Open Source” hardware om de producten te realiseren. De Open
source RADIO, Oradio is ontworpen om zowel door professionele producenten als DIY te
worden gebouwd en verbeterd.
De ontwerpen worden gepubliceerd op de website: www.oradio.tech
Iedereen, mag met het ontwerp het product maken, mits het nieuwe product ook Open
Source is. De licentie overeenkomst die wordt gebruikt is CERN-OHL-S

Inkomsten verwerving van de stichting
De inkomsten van de stichting bestaan uit:
• Verkopen van Oradio’s aan professionele zorgorganisaties
• Verkopen of verhuren van Oradio’s aan particulier
• Donaties via online platformen
• Sponsoring van toeleveranciers door kosteloos leveren van materialen
• Mogelijk subsidies
•
Onderstaande grafiek geeft een overzicht voor de verwachte inkomsten voor 2022:

Uitgaven van de stichting
De uitgaven van de stichting bestaan uit:
- Het laten maken van de Oradio’s
- Voorraad kosten voor materialen en componenten
- Kosten van organisatie, Kvk, notaris, reiskosten.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht voor de verwachte Uitgaven voor 2022:

Het beheer van het vermogen
Omdat er kosten en uitgaven, over een jaar gelijk zijn, zal er geen vermogensopbouw
plaatsvinden. Alle inkomsten worden weer uitgegeven om zo veel mogelijk mensen te helpen
met een Oradio.

Prognose inkomsten en uitgaven van de Stichting
Onderstaande overzicht geeft de prognose voorde komende 4 jaar voor de stichting.

Prognose Oradio - Model 1
Jaar
Totaal Verkoop Aantal Oradio's
Percentage Profesioneel org tov
totaal
Prof Org Verkoop Aantal Oradio's
Particulier Verkoop Aantal
Oradio's
Verkoop prijs Prof. Org. ( Ex. BTW)
Verkoop prijs particulier (Ex. BTW)
Kostprijs Oradio, incl assemblage
Verpakking
Kosten Onderdelen/componenten
Kosten Stichting als % Omzet

2022
Aanames
300

2023

2024

2025

600

1200

2400

55%
165

50%
300

49%
588

49%
1176

135

300

612

1224

€ 350
€ 150

€ 350
€ 150

€ 350
€ 150

€ 350
€ 140

€ 275
€ 160
5%

€ 261
€ 152
3%

€ 248
€ 144
3%

€ 236
€ 137
3%

Inkomsten Euro
Omzet verkoop aan Profesioneel
org.
Omzet Verkoop aan Particulieren
Totale Omzet
Donaties
Subsidies
Sponsering (levering van
materialen)
Totale inkomsten
Overzicht

Jaarlijkse voorraad kosten voor 2
maanden
Kosten van organisatie

€ 57.750
€ 20.250
€ 78.000

€ 105.000 € 205.800 € 411.600
€ 45.000 € 91.800 € 171.360
€ 150.000 € 297.600 € 582.960

€ 15.000
€0

€ 20.000
€ 1.000

€ 25.000
€ 1.000

€ 30.000
€ 1.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 94.500 € 173.000 € 325.600 € 615.960
Kosten Euro
€ 82.500 € 156.750 € 297.825 € 565.868

€ 8.000
€ 3.900

€ 8.000
€ 4.500

€ 15.200
€ 8.928

€ 28.880
€ 17.489

Totale kosten
€ 94.400 € 169.250 € 321.953 € 612.236
Inkomsten - Kosten -> Cashflow Doelstelling 0 Euro Max 10.00 (buffer)
Cashflow
€ 100
€ 3.750
€ 3.647
€ 3.724

Administratief beleid
Jaarlijks wordt er een volledig financieel jaarverslag gepubliceerd, waarbij minste de volgende
zaken worden gepubliceerd:
Welke betalingen per
• welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan onkostenvergoeding,
vacatiegelden en overige betalingen
• welke kosten de instelling heeft gemaakt
• wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de instelling
• wat de uitgaven en bestedingen zijn van de instelling
Het eerste volgende jaarverslag, over het lopende jaar 2022, zal op 1 januari 2023
gepubliceerd worden.
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