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1. Algemeen 
 
Inleiding 
 
De Stichting Vrienden van de Geode is opgericht op 6 maart 2009. Aanleiding voor 
de oprichting van de stichting was het initiatief van een groep ouders en Stichting de 
Passerel om een woonvoorziening op te zetten voor verstandelijk gehandicapte 
jongeren en jongvolwassenen. Binnen de woonvoorziening, die inmiddels “De 
Geode” is gedoopt, wonen tien mensen begeleid zelfstandig en twaalf mensen op twee 
woongroepen. In één woongroep wonen zes mensen waarvan de handicap varieert van 
ernstig meervoudig gehandicapt tot zeer moeilijk lerend. 
Daarnaast wordt vanuit de Geode ambulante begeleiding gegeven aan mensen met 
een handicap die zelfstandig in de wijk wonen. 
Op de woongroepen komen af en toe cliënten van de Passerel logeren. 
 
De Passerel is een zorgaanbieder uit Apeldoorn die in Apeldoorn en omstreken 
verstandelijk gehandicapte mensen begeleidt bij onder andere wonen en dagbesteding. 
 
Binnen de woonvoorziening levert de Passerel de zorg voor de bewoners en ook 
beheert zij de woning. Aangezien niet alle benodigde voorzieningen voor de woning 
en activiteiten voor de bewoners gefinancierd kunnen worden uit de reguliere 
geldstromen heeft de initiatiefgroep van ouders de “Stichting Vrienden van de Geode” 
(verder: de stichting) opgericht. Via de stichting worden middelen bijeengebracht 
voor de extra voorzieningen en activiteiten die nodig zijn om voor de bewoners van 
de Geode een optimale woon- en leefsituatie te realiseren. 
 
Het eerste beleidsplan is begin 2009 opgesteld. Vanaf dat moment vindt er regelmatig 
een update plaats.  
 
Doelstellingen en opbouw beleidsplan 
 
Via dit beleidsplan geven wij c.q. het bestuur van de stichting inzicht in de manier 
waarop wij haar doelstelling uitvoeren.  
 
De doelstellingen van dit beleidsplan zijn: 
 
• Leidraad voor de activiteiten van de stichting; 
 
• Geven van financiële planvorming; 
 
• Verschaffen van inzicht in de financieringsbehoeften; 
 
• Communicatiemiddel voor externe belanghebbenden; 
 
• Verschaffen van inzicht in de werkzaamheden van de stichting en het beheer en 

besteding van het vermogen van de stichting. 
 
Na de inleiding wordt er in dit beleidsplan kort ingegaan op de visie die ten grondslag 
ligt aan het doel waar onze stichting zich voor inzet, woonvoorziening De Geode. 
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Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de doelstelling van 
onze stichting en de voorgenomen activiteiten. 
In hoofdstuk 4, fondsenwerving, wordt ingegaan op de manier waarop wij de 
middelen willen vergaren die nodig zijn voor de ondersteuning van de bewoners van 
de Geode. Wij zien fondsenwerving als de overkoepelende term voor alle vormen van 
werving van de benodigde middelen.    
De organisatie, structuur en taakverdeling binnen onze stichting komen aan de orde in 
hoofdstuk 5. 
Hoofdstuk 6 zal ingaan op de financiële planvorming. 
 
 
2. VISIE EN MISSIE 
 
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de visie die ten grondslag ligt aan het doel 
waar de stichting zich voor inzet, woonvoorziening De Geode, een thuis voor mensen 
met een verstandelijke handicap. 
 
Visie 
 
De Geode staat open voor mensen met een verstandelijke handicap waarvan een 
aantal mensen ook lichamelijke handicaps hebben. De Geode kent geen specifieke 
signatuur. Op de woongroepen wordt een heterogene groepssamenstelling nagestreefd 
waarin ernstig meervoudig gehandicapte (emg) bewoners samenleven met zeer 
moeilijk lerende (zml) bewoners. In het Visiedocument Wonen (april 2007), opgesteld 
door de initiatiefgroep, lezen we hierover: 
 
“Op een heterogene groep is er meer leven in de brouwerij. Zml-bewoners zijn 
vaardiger en kunnen ook relaties aanknopen met de emg-bewoners. Op deze manier 
stimuleren de bewoners elkaar en wordt de onderlinge communicatie bevorderd. 
Armoede aan gebeurtenissen en saaiheid worden voorkomen. Ook is het voor de 
groepsleiding makkelijker om voor een heterogene groep activiteiten te organiseren 
dan voor een homogene groep met een hogere zorgzwaarte. Het is makkelijker om 
met de groep boodschappen te doen of uit te gaan. Bewoners helpen elkaar. Zij die 
meer mogelijkheden hebben kunnen bijvoorbeeld de rolstoel duwen van een emg-
bewoner. Er is een gevarieerde zorgvraag die voor de groepsleiding het werk 
gevarieerder, uitdagender en leuker maakt”. 
 
De Geode moet een plek zijn waar iedere bewoner een “warm thuis” vindt. 
 
Missie 
 
De missie voor de zorgverlening binnen de Geode is eveneens terug te vinden in het 
hiervoor genoemde Visiedocument Wonen. 
 
De missie laat zich vertalen in de volgende drie doelstellingen: 
 
• De woonvoorziening is een “warm thuis” met huisregels als bij ieder ander gezin, 

waar geborgenheid, relationele warmte en continuïteit zijn gegarandeerd; 
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• De bewoner is het onvoorwaardelijke vertrekpunt voor alle besluitvorming rond 
zorg en organisatie. Het belang van de bewoner heeft een hoge prioriteit; 

 
• Werken aan de relatie met de bewoner wordt de onderliggende houding bij de 

uitvoering van alle zorgtaken, daarmee onderkennend dat ieder mens – en zeker 
een mentaal éénjarige meervoudig gehandicapte – een relatie nodig heeft om als 
individu te kunnen groeien en tot zijn recht te komen. 

 
De stichting wil een bijdrage leveren aan de realisatie van de missie van de Geode. 
 
 
3. DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 
 
Doelstelling 
 
De Stichting Vrienden van de Geode heeft als doel het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van de mensen met een verstandelijke handicap die 
gezamenlijk wonen in de Geode aan de Rigolettostraat 43 te Apeldoorn. Uitgangspunt 
hierbij is dat de stichting middelen bijeenbrengt voor de extra voorzieningen en 
activiteiten die niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere geldstromen en die 
noodzakelijk of gewenst zijn om voor de bewoners van de Geode een optimale woon- 
en leefsituatie te realiseren. 
 
Activiteiten 
 
Om de doelstelling te realiseren ondernemen wij als bestuur de volgende activiteiten: 
 
• Het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de woon- en leefsituatie 

van de bewoners;  
 
• Het geven van bekendheid aan het doel van de stichting; 
 
• Het werven en aanhouden van fondsen; 
 
• Het verlenen van bijdragen en/of het doen van donaties in het kader van de 

doelstelling. 
 
Om tot een optimale woon- en leefsituatie te komen voor de bewoners zetten we ons 
in voor een zo breed mogelijke ondersteuning. We stimuleren daartoe o.a. 
gemeenschappelijke activiteiten van en voor de bewoners en streven naar de realisatie 
van door hen gewenste gemeenschappelijke voorzieningen. Hierbij valt bijvoorbeeld 
te denken aan de snoezelhoeken en de belevingstuin. Om hierin een optimale bijdrage 
te kunnen realiseren wordt in nauw overleg met de bewoners en andere betrokkenen 
een wensenlijst bijgehouden. Deze wensenlijst vormt het startpunt voor de pr-
activiteiten van de stichting. 
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Om bekendheid te geven aan het doel van de stichting staat ons een actief 
pr/promotiebeleid voor ogen. Daartoe bedienen we ons bijvoorbeeld van de volgende 
middelen: 
• Een jaaroverzicht; 
• Een folder; 
• De website www.vriendenvandegeode.nl; 
• Publicaties via regionale media; 
• Mailings. 
 
Voor het werven en aanhouden van fondsen zullen we actief aan de weg moeten 
timmeren. Daarbij denken we concreet aan de volgende activiteiten: 
• Acties; 
• Sponsoring; 
• Aanschrijven fondsen die zich inzetten voor doelgroepen waarbinnen ook de 

bewonersgroep van de Geode valt; 
• Het werven van donateurs. 
 
De hierboven genoemde activiteiten zijn de afgelopen jaren stapsgewijs gerealiseerd. 
Om het verstrekken van fondsen aan onze stichting extra te stimuleren is er een 
Commissie van Aanbeveling opgezet. Deze commissie bestaat uit: 

- Fred de Graaf, lid en oud-voorzitter van de Eerste Kamer en oud-burgemeester 
van Apeldoorn; 

- Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, oud-
wethouder welzijn en zorg van Apeldoorn; 

- Jan Terlouw, natuurkundige, politicus en schrijver; 
- Laurens Stigter, algemeen directeur van Wensink Automotive; 
- Mieke van Tergouw, eigenaar van Riant Paardensportcentrum en wereld- en 

Nederlands kampioen tweespan paard; 
- Bas van der Goor, oud-volleyballer en directeur van de Bas van de Goor 

Foundation. 
 
 
4. FONDSENWERVING 
 
Zoals vermeld in de inleiding gebruiken wij het begrip fondsenwerving als 
overkoepelende term voor alle vormen van werving van de benodigde middelen. 
In dit hoofdstuk komen de uitgangspunten van ons fondsenwervingsbeleid aan de 
orde. 
 
Visie en beleid 
 
Onze stichting is ontstaan omdat niet alle benodigde voorzieningen voor de woning en 
activiteiten voor de bewoners gefinancierd kunnen worden uit de reguliere 
geldstromen zoals die beschikbaar komen via de Wlz (Wet langdurige zorg) en de 
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wij streven ernaar om zoveel 
mogelijk middelen bijeen te brengen voor de extra voorzieningen en activiteiten die 
nodig zijn om voor de bewoners van de Geode een optimale woon- en leefsituatie te 
realiseren. 
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In nauw overleg met de bewoners en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en de 
medewerkers van de Passerel wordt een wensenlijst bijgehouden waarop aangegeven 
is welke specifieke voorzieningen en activiteiten nodig zijn voor de Geode. Het zal bij 
het werven van middelen derhalve niet alleen gaan om geld maar ook om het 
organiseren van activiteiten (bijv. een BBQ om de integratie met de buurt te 
bevorderen), vrijwilligerswerk, technische hulp, hulp van een notaris, gratis drukwerk 
en dergelijke. 
 
Bij de werving van de benodigde middelen streven we ernaar om ons doel zo helder 
mogelijk voor het voetlicht te brengen. Vervolgens zal duidelijk aangegeven moeten 
worden voor welke concrete voorziening en/of activiteit de middelen nodig zijn. 
 
Voor de fondsenwerving zullen we particulieren en bedrijven benaderen. We richten 
ons op giften van individuele personen met bijvoorbeeld spaaracties voor de Geode. 
Daarnaast is ook sponsoring een optie. Bij het zoeken van sponsors bieden we een 
tegenprestatie aan die voor de sponsor interessant kan zijn, zoals bijvoorbeeld 
positieve publiciteit via de lokale media. 
 
Bij het benaderen van potentiële gevers maken we een keuze uit de vele manieren die 
er zijn om fondsen te werven, zoals bijvoorbeeld: 
• Donateurswerving; 
• Sponsoring; 
• Evenementen; 
• Een grote giftenactie; 
• Subsidies en vermogensfondsen; 
• Legaten en erfstellingen; 
• Periodieke lijfrenteschenkingen; 
• Loterijen; 
• Collectes; 
• Merchandising. 
 
Om zeker te zijn van voldoende draagvlak van de acties binnen de stichting zal het 
bestuur al haar plannen ter becommentariëring voorleggen aan de Raad van Advies. 
Deze raad is voor het bestuur een belangrijk meedenk- en ondersteuningsteam. 
 
PR-/Promotiebeleid 
 
Voor een succesvolle fondsenwerving zijn ook een positief imago en 
naamsbekendheid van belang. Daarom werken we aan een PR- c.q. promotiebeleid. 
Met de Passerel is in dit kader afgesproken dat we publicitaire uitingen met elkaar 
afstemmen. Er wordt naar gestreefd om bij publicaties over de Geode ook een aantal 
regels te wijden aan de Stichting Vrienden van de Geode. Zo zijn er, in verband met 
de opening van de Geode en de opening van de belevingstuin rondom de Geode, 
artikelen over onze stichting geplaatst in Passages. Passages is het jaardocument van 
de Passerel, dat zij verspreidt onder haar cliënten en overige relaties. Ook worden er 
wederzijds links geplaatst op de websites. 
 
Verder blijven wij alert op mogelijkheden om in lokale media publiciteit te genereren. 
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5. ORGANISATIE 
 
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de interne organisatie van de stichting. 
 
De stichting wordt geleid door het bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste drie 
bestuursleden. Op dit moment bestaat het bestuur uit een voorzitter, een secretaris, 
een penningmeester en één lid. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
Concreet betekent dit dat zij met de in dit beleidsplan voor de stichting genoemde 
doelstellingen en activiteiten aan de slag gaan. 
 
Het bestuur wordt bij haar taken ondersteund door de Raad van Advies. De Raad van 
Advies bestaat ten minste uit drie leden. Deze raad adviseert het bestuur gevraagd en 
ongevraagd over het beleid en eventuele andere onderwerpen. Ook ondersteunt de 
Raad van Advies het bestuur bij de te ondernemen activiteiten en zijn bepaalde 
beslissingen van het bestuur aan goedkeuring van de Raad van Advies onderworpen. 
 
Het bestuur zal bij de activiteiten van de Stichting daar waar mogelijk samenwerken 
met andere betrokkenen, zoals natuurlijk de bewoners, het bestuur en de medewerkers 
van de Passerel en de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners. 
 
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). Dit heeft als voordeel dat de stichting geen successie- of 
schenkingsrechten hoeft te betalen als zij donaties of erfenissen krijgt. Bovendien 
kunnen donateurs hun giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken. 
 
 
6. FINANCIËN 
 
De stichting streeft naar een evenwichtig financieel beheer. Uitgangspunt hierbij is dat 
jaarlijks een begroting wordt opgesteld waarin de verwachte opbrengsten en kosten 
worden opgenomen en belangrijke ontwikkelingen worden toegelicht. Gedurende het 
jaar zal de realisatie daarvan worden gemeten en daar waar nodig worden bijgestuurd 
door het bestuur. Eens per jaar wordt vervolgens verantwoording afgelegd over de 
financiële positie van de stichting. 
  
Het uitgangspunt van het financiële beleid is dat door de stichting pas bijdragen 
worden toegezegd en kosten worden gemaakt indien daar reeds voldoende zeker 
opbrengsten dan wel vermogen tegenover staan. Het is daarentegen niet de bedoeling 
dat de stichting meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. De 
stichting zal vooralsnog, mede ter beperking van de risico’s, geen gebruik maken van 
een kredietfaciliteit. Giften en donaties komen volledig ten goede aan de bewoners. 
Bijdragen van direct betrokkenen zullen onder andere worden aangewend ter dekking 
van de (structurele) kosten.  
 
Aan de hand van de wensenlijst uit hoofdstuk 3 worden de wensen van de bewoners 
door het bestuur gehonoreerd. Daartoe hanteren wij richtlijnen die we desgewenst 
actualiseren. Deze richtlijnen zijn als bijlage aan dit beleidsplan toegevoegd. 
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Jaarlijks zal een taakstellende begroting worden opgesteld en goedgekeurd door de 
Raad van Advies. Gedurende het jaar zal het financiële beheer vanuit het bestuur met 
name gericht zijn op het bewaken van de balans tussen de kosten en de opbrengsten. 
  
 
7. AFSLUITING 
  
Dit beleidsplan zal regelmatig door het bestuur worden geactualiseerd en worden 
voorgelegd aan de Raad van Advies. 
 
Apeldoorn, 5 april 2018 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Geode. 
 
Chris van den Haak    Rens Diepenbroek 
(voorzitter)     (secretaris) 
 
 
 
 
 
Gerrit Hendriks    Ans Kleverwal 
(penningmeester)    (lid) 
 


