Beste Vrienden
2012 is inmiddels flink op stoom gekomen
en als stichtingsbestuur spreken we de
hoop uit dat het voor iedereen een
energiek en voorspoedig jaar mag worden.
In dit tweede jaaroverzicht gaan we
natuurlijk in op wat er het afgelopen jaar
allemaal is gebeurd. Ook werpen we kort
een blik vooruit.

2011
In het vorige jaaroverzicht gaven we aan
dat 2011 het jaar zou worden dat de
handen uit de mouwen moesten worden
gestoken om een aantal wensen van de
bewoners van de Geode te
verwezenlijken. Is dat ook gelukt?
Geode “gekraakt”!
Als een echte geode wordt geopend,
noemen we dat kraken. “Onze Geode”
werd op 15 april 2011 officieel gekraakt
waarbij burgemeester Fred de Graaf een
helpende hand toestak.

Vier bewoners, Ida, Peter, Frank en Falko
en de directeur van de Passerel, Freddie
Wools, kraakten samen met de burgemeester symbolisch een echte geode
waarmee de officiële opening een feit was.
Daarnaast waren er toespraken, cadeau’s
en werd er volop gefeest. Op 16 april ging
het feest tijdens de open dag nog even
door met optredens van Jong DAP, twee
clowns, Diabolo Huub en heel veel visite!
Het waren twee reuze gezellige dagen.
Tijdens de openingsdag werd een grote
wens voor de bewoners van de Geode
vervuld namelijk de ingebruikname van de
snoezelhoeken!
Met de onthulling van de mobiele
snoezelunit was de ingebruikname een
feit. Op de woongroepen van de
benedenverdieping wordt er sindsdien
volop gesnoezeld en genoten van de
diverse snoezeleffecten.

Op stap
Door Dierenpark Wissel in Epe werd ons
de mogelijkheid geboden om voor de
Geode entreekaarten te bestellen met
50% korting. Daar hadden de bewoners
en hun begeleiders wel oren naar zodat
we 29 kaarten konden bestellen. In de
loop van het jaar leverde dat een aantal
plezierige uitjes op. De bewoners genoten
volop van de dieren en het zomerse weer.
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Ook onze donateurs en overige gulle
gevers lieten zich niet onbetuigd. Zij
bleven ons steunen waardoor het voor ons
mogelijk blijft om de wensen van de
bewoners van de Geode te vervullen.
Van de bestuurstafel

Nog meer daden
Afgelopen zomer is er ook een prachtige
trampoline in de tuin van de Geode
geplaatst. De trampoline is geschonken
door de familie Blom. De Vrienden van de
Geode zorgden voor de plaatsing zodat de
trampoline op een veilige manier gebruikt
kan worden. Springpret verzekerd dus!
De Manege Zonder Drempels
(Bennekom) schonk de Geode een groot
mobiel hoog/laagbad. Met een bijdrage
van de Vrienden van de Geode is het bad
geplaatst in de grote badkamer en hebben
de bewoners al heerlijk kunnen badderen
in hun luxueuze ligbad.
Sponsoring en giften
Door diverse wensen te realiseren gaven
de Vrienden van de Geode veel geld uit.
Gelukkig hebben de bewoners van de
Geode veel vrienden die hen een warm
hart toe dragen.

Binnen het bestuur ging er ook weer het
nodige over de tafel. In 2011 vergaderden
we meestal samen met de Raad van
Advies omdat dat een slagvaardige
besluitvorming mogelijk maakt. Zakelijk
handig dus, maar ook gezellig.
Anja Blom is definitief in de Raad van
Advies benoemd en zal de rol van
voorzitter op zich nemen.
In oktober organiseerden we samen met
Dagcentrum de Baskuul de thema-avond
“Erfrecht en beschermingsmaatregelen”.
Notaris Bronkhorst vertelde over
beschermingsmaatregelen (bewindvoering, mentorschap en curatele) en
erfrecht in relatie tot mensen met een
verstandelijke handicap. Hij ging met
name in op de vraag hoe je, als ouder, er
voor kunt zorgen dat je kind(eren) na je
overlijden, in de best mogelijke
omstandigheden, hun leven kunnen
voortzetten. Interessante erfrechtconstructies passeerden de revue. Het
was een boeiende en leerzame avond.
In november kwam de betrokkenenvergadering weer bijeen. Met als thema
“De Geode, één jaar!” keken we samen
met de leiding van de Geode wat er in een
jaar tijd op de Geode is bereikt en
bespraken we de lopende zaken.

Van FaITh Holding BV uit Apeldoorn
ontvingen wij maar liefst € 1.000,--!
Mulder Elektro uit Apeldoorn schonk
onze stichting een “symbolisch” bedrag.
Peter van de Vlag, bewoner van de Geode
en werknemer van Mulder Elektro, vierde
in 2011 dat hij 12,5 jaar bij hen in dienst
was. Daarom besloot de direkteur van
Mulder Elektro om ons € 1.250,-- te
schenken, een prachtig bedrag!
Door de diaconie van de Protestantse
Gemeente Klarenbeek werd er
gedurende het jaar voor de bewoners van
de Geode gecollecteerd. Een
hartverwarmend initiatief dat maar liefst
€ 602,90 heeft opgebracht!

Ook maakten we kennis met Sandra
Joosten, de nieuwe sectormanager
Gespecialiseerde woondiensten. En
natuurlijk inventariseerden we de nieuwe
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ideeën en wensen die er leven onder de
bewoners.
Het was een levendige thema-avond met
veel betrokken mensen!
Periodiek schenken, hoe zit dat?
Notaris Bronkhorst, van Blankhart en
Bronkhorst Netwerknotarissen uit
Beekbergen, werd hiervoor al genoemd.
Hij is onze huisnotaris en helpt ons bij het
afsluiten van periodieke schenkingsakten
tegen gereduceerd tarief. Een periodieke
schenking is een manier om fiscaal
gunstig geld te geven aan de Vrienden
van de Geode. Het geschonken bedrag
kan in zijn geheel worden afgetrokken
voor de belasting zonder dat daarvoor een
drempel geldt. Voorwaarden zijn dat
gedurende een periode van ten minste vijf
jaar, jaarlijks een vast bedrag aan het
goede doel c.q. de Vrienden van de
Geode wordt overgemaakt en dat dit wordt
vastgelegd bij de notaris in een
schenkingsakte. Op onze website,
www.vriendenvandegeode.nl wordt
precies uitgelegd hoe u fiscaal gunstig aan
ons kunt schenken. Notaris Bronkhorst zal
u bij de afwikkeling daarvan graag van
dienst zijn.

2012, werk aan de winkel!
Rondom de jaarwisseling was het woord
“crisis” niet van de lucht. Kortingen en
bezuinigingen lijken het land en dus ook
de Geode in hun greep te krijgen. De
overheid wil bepaalde zorgtaken afstoten
en overlaten aan de mantelzorgers
hetgeen voor de Vrienden van de Geode
betekent dat er extra werk aan de winkel
is.
We zullen als bestuur de ontwikkelingen
goed in de gaten houden. Ons doel is en
blijft om voor de bewoners van de Geode
een optimale woon- en leefsituatie te
realiseren. En met de steun van al onze

vrienden en vriendinnen moet dat ook voor
2012 gaan lukken!
Voor het komende jaar zullen we de
bewoners o.a. ondersteunen bij diverse
activiteiten die ze willen ondernemen bijv.
een bezoek aan de dierentuin, een
middagje bowlen met de groep en de
opzet van een buurtbarbeque.
Daarnaast is er ook een grote wens om
samen lekker te kunnen fietsen. Om dat
mogelijk te maken, zijn we nu aan het
sparen voor een rolstoelfiets (met
elektronische hulpmotor) ter waarde van
± € 9.500,--. Het zou prachtig zijn als we
dat komend jaar voor elkaar krijgen.

Enorm bedankt!
We sluiten het jaaroverzicht af door alle
vrienden van de Geode van harte te
bedanken. Zonder jullie inzet en gulle
gaven was het niet gelukt om de diverse
wensen te vervullen.
We zien uit naar het nieuwe jaar en we
hopen er samen met onze vrienden en
vriendinnen een mooi jaar van te maken!
Hartelijke groeten,
namens de raad van advies,
Anja Blom, voorzitter,
Ans Kleverwal, secretaris,
en
namens het bestuur,
Chris van den Haak, voorzitter,
Gerrit Hendriks, penningmeester,
Rens Diepenbroek, secretaris.
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