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Beste Vrienden 
 
Aan het begin van 2013 wensen wij jullie 
van harte een fantastisch jaar toe. Met 
elkaar gaan we er een mooi jaar van 
maken met diverse gezellige activiteiten.  
We hopen vooral weer een aantal wensen 
van de bewoners van de Geode te kunnen 
realiseren. 
In dit jaaroverzicht kijken we terug op onze 
acties en activiteiten in 2012 en kijken we 
ook even in de glazen bol, want wat staat 
ons allemaal te wachten in 2013? 
 
2012 
 
Ondanks de crisis, die nog steeds door de 
Nederlandse economie waart, hebben de 
Vrienden van de Geode een goed jaar 
achter de rug. Door de tomeloze inzet en 
financiële bijdragen van onze vrienden en 
vriendinnen werden onze doelstellingen al 
voor de zomervakantie gehaald. 
 
Acties voor de Geode 
 
Rond de jaarwisseling hield de Geode in 
samenwerking met korfbalvereniging 
Atalante een oliebollenactie. Daardoor 
kon Gerrit Hendriks, onze penning-
meester, aan het begin van 2012 al 
meteen € 232,-- in zijn schatkist storten! 
 
Kort daarop kwam er meer goed nieuws 
van Matrozenkoor Apeldoorn. Zij gingen 
dit jaar zingend het land in voor de Geode 
en drie andere goede doelen. Waar dit toe 
leidde lezen jullie onder het kopje 
“Buurtfeest”. 
 
Een feestelijke surprise kwam van het 
Wensink Charity Fund. Zij vierden in 
2012 het 25-jarig-jubileum van Wensink 
Automotive BV en lieten goede doelen 
meedelen in de feestvreugde. Het fonds 
stelde maar liefst € 5.000,-- beschikbaar 
als bijdrage voor een rolstoelplateaufiets 
met elektrische trapondersteuning. 
 
Aansluitend verraste de Stichting Doe 
Wat uit Apeldoorn ons met een supergift  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
van eveneens € 5.000,--. Daardoor werd 
het mogelijk om de rolstoelplateaufiets 
daadwerkelijk aan te schaffen en werd een 
grote wens van de bewoners vervuld, 
heerlijk fietsen met de rolstoelplateaufiets 
en ondertussen genieten van het mooie 
weer en de wereld om je heen! 
 
Daarnaast lieten ook vele gulle gevers en 
sponsoren zich in 2012 niet onbetuigd. In 
totaal steunden zij ons met het 
fantastische bedrag van ruim € 3.400,--! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten 
 
Door de overweldigende bijdragen van al 
onze vrienden en vriendinnen konden er 
diverse wensen voor de bewoners van de 
Geode vervuld worden. 
De bewoners van de bovenverdieping zijn 
een avondje gezellig wezen bowlen en 
brachten deze zomer een bezoek aan het 
Dolfinarium. Ook konden zij een TV 
aanschaffen voor de Wii-hoek en 
grillplaten waardoor het voor hen mogelijk 
werd om thuis op de Geode een gezellige 
avond te organiseren voor de groep. 
Evenals in 2011 brachten een aantal 
bewoners een bezoek aan Dierenpark 
Wissel en konden zij weer heerlijk 
genieten van de dieren en de buitenlucht. 
 
Buurtfeest 
 
Hoogtepunt van 2012 was het buurtfeest. 
Een feest voor bewoners, medewerkers, 
buren en ouders. Het feest werd muzikaal 
opgeluisterd door het Matrozenkoor 
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Apeldoorn. De sfeer zat er daardoor 
meteen goed in met als resultaat een 
polonaise door de Rigolettostraat! 
De matrozen vertelden ook dat het zingen 
voor de Geode een succes was geweest 
en zij verrasten ons met een megacheque 
van € 1.000,--! 
Tijdens het feest werd ook de 
rolstoelplateaufiets officieel overgedragen 
aan de bewoners van de Geode. Meteen 
werden er diverse proefritjes gemaakt. 
De vrolijke noot werd verzorgd door het 
clownerieke duo Puk en Bluf. Met hun 
grappen en grollen werd het een dolle 
boel. 
Het buurtfeest werd afgesloten met een 
gezellige barbecue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herfstvitaminelunch 
 
In oktober genoten de bewoners van een 
smakelijke herfstvitaminelunch met heerlijk 
belegde broodjes, soep en vitaminerijke 
drankjes. 
Puk en Bluf kwamen ook weer langs en 
zorgden er voor dat de herfst met vele 
gekleurde bladeren ook binnen de Geode 
haar intrede deed. 
 
Van de bestuurstafel 
 
Om alle acties en activiteiten in goede 
banen te leiden werd er regelmatig 
gezamenlijk vergaderd door het bestuur 
en de leden van de Raad van Advies. Dat 
gebeurt dan bij één van de leden thuis en 
dat is doorgaans ook erg gezellig. 
Mariëlle Kuipers stelde zich dit jaar 
kandidaat voor de Raad van Advies. 
 
In november organiseerden we onze 
betrokkenenvergadering. Aan de hand 
van onze voorzitter, Chris van den Haak, 

keken we terug op 2012 en werden, met 
het oog op de toekomst, de wensen van 
de bewoners geïnventariseerd.  
Als wensen werden geopperd een eigen 
(rolstoel)bus, kaartjes voor een optreden 
van de Jostiband, roomdividers voor de 
gemeenschappelijke woonkamers en 
schommels voor in de tuin. Ook wilden de 
betrokkenen graag uitleg over de 
richtlijnen die het bestuur hanteert bij het 
honoreren van wensen. Chris gaf aan dat 
het bestuur met de wensen aan de slag 
gaat en ook uitleg zal geven over het 
beleid.  
Daarnaast verzocht Chris de mensen die 
actief bezig willen zijn binnen het bestuur 
of de Raad van Advies, om zich bij hem te 
melden, vele handen maken immers licht 
werk! 
Aan het slot van de geslaagde avond 
bedankte de voorzitter de aanwezigen 
voor hun betrokkenheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiscaal gunstig schenken 
 
Fondsenwerving is voor de Vrienden van 
de Geode erg belangrijk. Zonder de gulle 
bijdragen van de sponsoren, donateurs en 
gevers, kunnen we de wensen van de 
bewoners niet realiseren. 
Geld geven kan ook op een fiscaal 
gunstige manier, door middel van een 
periodieke schenking. Inmiddels maken 
drie van onze donateurs van deze 
mogelijkheid gebruik. Bij een periodieke 
schenking kan het geschonken bedrag 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 
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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. 
De heer Bronkhorst, onze huisnotaris van  
Blankhart en Bronkhorst Netwerk-
notarissen uit Beekbergen, helpt ons bij 
het afsluiten van de periodieke 
schenkingsakten tegen gereduceerd tarief 
en zal u bij de afwikkeling daarvan graag 
van dienst zijn. 
 
Overigens kunnen ook andere giften aan 
onze stichting worden opgevoerd als 
aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte voor de 
inkomstenbelasting. Onze stichting is 
namelijk een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Voor de aftrekbaarheid 
van die giften geldt wel een bepaald 
maximum en moet er rekening worden 
gehouden met een niet aftrekbaar 
drempelbedrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
 
Er wordt veel gesproken over het crisisjaar 
2013, maar daar gaan wij niet vanuit. We 
hebben geen glazen bol en kunnen dus 
niet zien wat 2013 voor de Geode in petto 
heeft. Gelet op de “gepeperde” wensen 
die naar voren werden gebracht tijdens de 
betrokkenenvergadering, stropen we de 
mouwen op en gaan we er voor de Geode 
weer een mooi jaar van maken. Twee 
schommelstellingen in de tuin zijn al 
ingepland en ook zullen de bewoners 
ongetwijfeld weer een aantal leuke 
activiteiten gaan ondernemen waaraan de 
Vrienden van de Geode een bijdrage 
kunnen leveren. 
Met de steun in woord en daad van al 
onze vrienden en vriendinnen wordt 2013 

vast en zeker een goed jaar voor de 
Geode! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank! 
 
Belangrijk doel van onze stichting is het 
bijdragen aan een “warm thuis” voor de 
bewoners van de Geode. Met de 
hartverwarmende bijdragen van al onze 
gulle gevers is dat in 2012 zeker gelukt 
waarvoor wij jullie van harte bedanken! 
We verheugen ons erop om in 2013 
samen met jullie weer bij te dragen aan 
dat warme thuis, de Geode! 
 
Hartelijke groeten, 
namens de Raad van Advies, 
Mariëlle Kuipers, kandidaat-lid, 
Anja Blom, voorzitter, 
Ans Kleverwal, secretaris, 
en 
namens het bestuur, 
Chris van den Haak, voorzitter, 
Gerrit Hendriks, penningmeester, 
Rens Diepenbroek, secretaris. 
 
 
 
 


