Beste Vrienden
Wij wensen jullie een sprankelend 2014
toe! Sprankelend omdat dat woord staat
voor energie, licht, vrolijkheid en
spontaniteit. Woorden die we willen
omzetten in dito daden opdat we weer een
aantal wensen van de bewoners van de
Geode waar kunnen maken. Ook hopen
we met sprankelende activiteiten in 2014
het crisis- en bezuinigingsspook schrik
aan te jagen.
Wat de Vrienden van de Geode in 2013
hebben gedaan leest u hieronder. Aan het
eind van dit jaaroverzicht blikken we ook
even kort vooruit op 2014.
Veel leesplezier!

2013
2013 was voor de Vrienden van de Geode
weer een bewogen jaar met veel
activiteiten.

onze deelname aan de jaarlijkse collecte
van de NSGK voor het gehandicapte kind.
In de week van 11 tot en met 16 november
liepen er namens de Vrienden van de
Geode 18 collectanten. Ook stond er een
collectebus op de Geode en bij Schoenmakerij en sleutelservice Montana aan
het Korianderplein. In totaal werd er door
hen een bedrag van € 2.167,83 bijeen
gebracht, een prachtig resultaat! Van deze
opbrengst heeft de NSGK € 1.079,01 op
de rekening van de Vrienden van de
Geode gestort!
Daarnaast werden er op de Geode ook
Douwe-Egberts-waardepunten gespaard.
Deze worden periodiek door Joke van de
Berg verzilverd. Waar dit toe heeft geleid
leest u onder het kopje “2014”!
Onze overige gulle gevers, sponsors en
donateurs zetten ook in 2013 weer hun
beste beentje voor. In totaal werd er
€ 2.497,10 in de schatkist van onze
penningmeester gestort.
Activiteiten
Dankzij deze fantastische bijdragen
konden we in 2013 wederom een aantal
wensen vervullen voor de bewoners van
de Geode.

Tuinfeest
Fondsenwerving
De meest in het oog lopende actie dit jaar
op het gebied van de fondsenwerving was

Begin juni werkten de vrienden mee aan
een tuinfeest in Aziatische sferen.
Bewoners, medewerkers en ouders
konden heerlijk genieten van Vietnamese
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gerechten. Dat er op het feest ook nog
een tijger, een krokodil en een Boa
Constrictor rondhingen, deerde niemand.
De sfeer was opperbest en het feest is
voor herhaling vatbaar!

2014 voldoen aan de door de overheid
gewenste publicatieplicht. Het resultaat
hiervan kunt u zien op onze nieuwe
webpagina “ANBI”. We leggen er onder
andere verantwoording af over onze
activiteiten, inkomsten en bestedingen.

Bezoek aan de Zoo
Via de Vrienden van de Geode konden de
bewoners ook dit jaar met 50% korting op
de entreeprijs naar Dierenpark Wissel.
Een aanbieding waar veel bewoners
gebruik van maakten. Samen met hun
ouders en groepsleiding genoten zij in juni
van een heerlijk dagje uit.
Top Swings
Sinds augustus swingt het op de Geode
dankzij de plaatsing van twee Top Swings.
Dit zijn twee schitterend vormgegeven
schommels die in september tijdens een
speciale bijeenkomst door ons aan de
Geode werden overgedragen. Daarbij was
Sjef Hagen van het gelijknamige
hoveniersbedrijf onze speciale gast. Hij
verleende ons een vorstelijke korting en
zorgde ook voor een perfecte plaatsing
van de schommels.

Van de bestuurstafel
Voor het bestuur was 2013 een druk jaar.
Al vanaf de zomer werden voorbereidingen getroffen om op 1 februari
2014 te kunnen voldoen aan de nieuwe
regels voor het Europese betalingsverkeer
ook wel bekend als SEPA. Belangrijk
onderdeel hiervan is het gebruik van
IBAN, het nieuwe “lange”
bankrekeningnummer. Dankzij de
inspanningen van onze penningmeester
zijn we daar nu helemaal klaar voor.
Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd
dat we als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) met ingang van 1 januari

In oktober kwam de betrokkenenvergadering weer bijeen. “De Geode en
de bezuinigingen” was dit keer het
centrale thema. Ook de Geode ontkomt
niet aan de bezuinigingen. Toos van
Dragt, locatieleidster van de Geode, was
onze speciale gast en gaf hierover tekst
en uitleg. In 2014 zal er onder meer 10%
bezuinigd moeten worden op de
personeelskosten. Aan iedereen is
gevraagd om mee te denken over hoe de
gevolgen hiervan kunnen worden beperkt.
Op de Vrienden van de Geode zal eerder
en vaker een beroep worden gedaan om
bij te springen met name als het gaat om
zaken die eerder nog uit de AWBZ betaald
werden (zoals de TV’s in de gemeenschappelijke woonkamers).
Onze voorzitter gaf vervolgens een
presentatie over de activiteiten van de
Vrienden van de Geode. Tijdens de
vergadering werden ook het herziene
beleidsplan en de “Richtlijnen honorering
wensen” uitgedeeld.
Mariëlle Kuipers is dit jaar officieel lid
geworden van de Raad van Advies. Zowel
het bestuur als de Raad van Advies
hebben nu 3 leden. Versterking kunnen
we echter nog steeds gebruiken. Indien u
zich in wilt zetten voor de Vrienden van de
Geode, meldt u zich dan aan via ons
secretariaat.
2014, ons eerste kroonjaar!
De tijd vliegt voorbij. Zonder dat we er erg
in hadden, bestaan we op 6 maart 2014
alweer vijf jaar! Een moment waar we dit
jaar zeker nog even bij stil zullen staan.
In 2014 zullen ook de gevolgen van de
bezuinigingen voor de Passerel en dus
ook voor de Geode steeds duidelijker
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worden. Waar het kan zullen de Vrienden
van de Geode hun beste beentje voor
zetten om de gevolgen te beperken.
2014 is voor ons begonnen met goede
berichten. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
konden we een bankje aanbieden dat bij
de ingang van de Geode is geplaatst. De
bewoners en medewerkers kunnen er
even rustig op de taxi wachten of gewoon
even lekker chillen. Het bankje werd
officieel in gebruik genomen door Joke
van de Berg. Door het verzilveren van de
gespaarde Douwe-Egberts-waardepunten
zorgde zij voor de financiering van het
bankje!

Voorts komt Margreet Bakker onze Raad
van Advies versterken. Daar zijn wij erg
blij mee omdat nu ook de bewoners van
de Geode Boven in het bestuur worden
vertegenwoordigd.
Een belangrijke wens die er voor 2014 op
tafel ligt is het definitief invullen van de
gemeenschappelijke grote badkamer.
Voor de aankleding en inrichting staan o.a.
een aantal snoezel-elementen op het
wensenlijstje.
De betrokkenenvergadering wordt dit jaar
gehouden op donderdag 16 oktober.
Van 10 tot en met 15 november zullen we
weer deelnemen aan de NSGK-collecte.
Wilt u ook collecteren namens de
Vrienden van de Geode? Meld u zich dan
aan via de contactpagina op
www.vriendenvandegeode.nl.

Dankwoord
Ondanks dat het financieel zwaar weer is
in de Nederlandse economie, blijven vele
vrienden ons door dik en dun steunen.
Daar zijn wij bijzonder blij mee en wij
willen hen daarom van harte bedanken
voor hun bijdragen. Dankzij hen blijft het
voor ons mogelijk om de speciale wensen
van de bewoners van de Geode te
vervullen. Ook in 2014 hopen we weer op
uw steun!
Hartelijke groeten,
namens de Raad van Advies,
Anja Blom, voorzitter,
Ans Kleverwal, secretaris,
Mariëlle Kuipers, lid,
Margreet Bakker, kandidaat-lid
en
namens het bestuur,
Chris van den Haak, voorzitter,
Gerrit Hendriks, penningmeester,
Rens Diepenbroek, secretaris.

Contactgegevens
Vrienden van de Geode
Secretariaat:
Pinksterbloem 41
7322 GS Apeldoorn
Tel. 055 – 360 02 11
www.vriendenvandegeode.nl
Rabobank rekeningnr.: 12.10.18.741;
IBAN: NL36RABO0121018741
BIC: RABONL2U
Inschrijvingsnr. Kamer van Koophandel:
08190968
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