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1.
Met genoegen bied ik u het jaarverslag 2021 van
de Geostick Foundation aan. 

De Geostick Foundation ondersteunt, financiert
en stimuleert nationale en internationale
activiteiten op het gebied van sport, cultuur,
maatschappelijke dossiers, scholing en
duurzaamheid. Op basis van de stichting zijn de
activiteiten gericht op een drietal elementen:
People, Planet en Profit.

Ondanks de crisis waar wij allen mee te maken
hebben gehad, hebben wij toch weer veel
mensen en projecten kunnen helpen. In 2021
hebben wij onder andere goede doelen als
Questionmark, CliniClowns, KWF en nog veel
meer ondersteund. In dit verslag lichten wij deze
en de andere projecten verder toe. 

Op onze website treft u alle informatie aan en
kunt u ook de voortgang van onze
ondersteuning van de verschillende projecten
volgen.  

Peter Berveling
Voorzitter Geostick Foundation
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VOORWOORD

https://www.geostick.nl/sustainable/geostick-foundation


2. ONZE MISSIE
De Geostick Foundation stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk
ontwikkelingshulp en hulp aan mensen in nood te verlenen, maatschappelijk
relevante projecten en/of personen binnen of buiten Nederland te ondersteunen en te
financieren.

De missie en activiteiten van de Geostick Foundation zijn gebaseerd op de drie
duurzame principes, ofwel de evenwichtige mix van drie P’s: People, Planet en
Prosperity. 

People wil zeggen ‘aandacht voor mensen’, Planet betekent ‘aandacht voor het milieu’
en Prosperity vooral ook in de zin van ‘maatschappelijke winst’, ofwel Purpose. 
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3. ORGANISATIE, FONDSEN EN BESTUUR
Organisatie

De Geostick Foundation is opgericht op 28 december 2018 en statutair gevestigd in
Uithoorn en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend
gekregen.

De Geostick Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting
Geostick Foundation te Uithoorn (KvK-nummer: 73523828, RSIN nummer: 859558186). 



Peter Berveling, voorzitter
Armand van Huut, penningmeester en secretaris
Jan-Pieter Brandwijk, bestuurslid
Cees Schouten, bestuurslid
Jan-Willem Vink, bestuurslid (sinds 15 augustus 2022)
Michel Tromp, bestuurslid (tot en met 30 juni 2022)
Marc Spekreijse, bestuurslid (tot en met 7 juli 2021)

Fondsen

De stichting Geostick Foundation werft haar fondsen op basis van periodieke giften
afkomstig van ondernemingen binnen de Geostick Groep, giften van particuliere
personen, subsidies, legaten alsmede andere baten. De beschikbare financiële
middelen worden (m.u.v. kantoorkosten, bankkosten en rente) volledig ingezet voor
goede doelen en duurzame initiatieven.

De stichting kent geen vergoedingen voor bestuursleden en heeft verder geen
(beheer)kosten. De administratie wordt gevoerd door de penningmeester, die ook
verantwoordelijk is voor de jaarrekening.

Bestuur

Het bestuur van de Geostick Foundation werkt volledig onbezoldigd en bestaat uit de
volgende leden: 
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4. ONZE DOELEN EN AANPAK
De Geostick Foundation ondersteunt, financiert en stimuleert in dit kader zowel
nationale als internationale activiteiten op het gebied van sport, gezondheid, cultuur,
ontwikkelingssamenwerking, milieu, maatschappelijke dossiers, scholing en
duurzaamheid. De aanpak van de Geostick Foundation bestaat dus uit het verstrekken
van financiële ondersteuning en het realiseren van projecten. 

Maar de Geostick Foundation stimuleert ook (wetenschappelijk) onderzoek en initieert
fondsenwerving ten behoeve van deze doelen. Verder biedt de Geostick Foundation
directe ondersteuning aan personen die bij de initiatieven zijn betrokken.

Met deze aanpak wil de Geostick Foundation de komende jaren haar missie verder
vervullen om zo haar bijdrage te leveren aan een duurzame, gezonde en vreedzame
samenleving. 

Het jaar 2021 was een bewogen jaar. De COVID-19 pandemie had wereldwijd een
grote impact op het maatschappelijke leven. Ook het werk van goede doelen
ondervond de directe gevolgen van de pandemie. 

Deze organisaties stonden voor grote uitdagingen om de inkomsten voor hun
maatschappelijke doelen op peil te houden. Een extra reden voor de Geostick
Foundation om - ondanks Corona beperkingen - een aantal mooie projecten te
ondersteunen met financiële middelen en advies. Grote projecten, maar ook enkele
kleinere lokale initiatieven. 

Dit onder het motto: “Onze kracht in de crisis.”
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5. REALISATIE VAN ONZE MISSIE
In 2021 heeft de Geostick Foundation in totaal € 12.396,80 aan middelen kunnen inzetten
voor een aantal bijzondere projecten. Hieronder een overzicht van deze projecten.

CLINICLOWNS
De Geostick Foundation ondersteunde de CliniClowns met een donatie van € 2.826,80.

CliniClowns doen er alles aan om te zorgen dat zieke kinderen, kinderen met een beperking
en mensen met dementie weer even zichzelf kunnen zijn. De Geostick Foundation draagt
graag bij om dit mede mogelijk te maken. Meer weten over de Cliniclowns? Klik hier.

http://www.cliniclowns.nl/
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QUESTIONMARK
Questionmark gelooft in het recht dat je hebt om te weten wat je koopt. Om te weten waar
producten vandaan komen en hoe ze gemaakt worden. Daarnaast gelooft Questionmark dat
radicale transparantie een beweging in gang zet om verduurzaming van productieketens te
versnellen.

Het doel is om zoveel mogelijk mensen te faciliteren en motiveren in het bewust
boodschappen doen. Met het creëren van transparantie binnen productieketens en naar
consumenten willen ze de vraag en aanbod naar duurzamere producten stimuleren.
Questionmark adviseert mensen niet wat ze moeten kopen, ze zetten alleen aan tot het
maken van bewuste keuzes. Om deze doelstellingen te bereiken doet Questionmark
onafhankelijk onderzoek naar de duurzaamheid van consumentenproducten, op de thema’s:
milieu, mensenrechten, dierenwelzijn en gezondheid. Daarnaast ontwikkelen ze state of the
art technologie en communicatiemiddelen. In 2021 heeft de Geostick Foundation
Questionmark ondersteund met een donatie van € 2.500.

Questionmark is een goed doel met een ANBI status.
Meer weten over Questionmark? Klik hier.

STICHTING JARIGE JOB
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun
verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen
geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen
door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-.
Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag,
thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan
100.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van
Jarige Job! De Geostick Foundation ondersteunt graag
Stichting Jarige Job om ieder kind in Nederland een
onvergetelijke verjaardag te bezorgen. In 2021 heeft de
Geostick Foundation een donatie van € 700 gegeven. 
Meer weten over Stichting Jarige Job? Klik hier.

https://www.thequestionmark.org/
https://stichtingjarigejob.nl/
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TREES FOR ALL
Samen bomen planten voor een groene en gezonde wereld. Dat is waar Trees for all voor
staat. Bomen zijn essentieel voor al het leven op aarde. Ze geven ons zuurstof, schone lucht,
voedsel, bescherming, koelte en water. Bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en vormen
een habitat voor talloze planten en dieren. Bossen spelen ook een belangrijke rol bij het
tegengaan van klimaatverandering. Het is dus belangrijk dat we onze bestaande bossen
beschermen, herstellen en nieuwe bossen aanplanten. De Geostick Foundation ondersteunt
dit doel en heeft in 2021 een donatie van € 300 gegeven. Dat staat gelijk aan 60 aangeplante
bomen. Meer weten over Trees for all? Klik hier.

KWF
Omdat er zoveel is om voor te leven.

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. De
gevolgen zijn vaak overweldigend. Als je het zelf hebt,
maar ook als je iemand kent met de ziekte. Voor al die
miljoenen mensen maakt het KWF al ruim 71 jaar het
verschil.
Ze zetten zich in voor initiatieven die mensen verder
helpen. Dat betekent niet alleen kanker bestrijden,
maar ze maken zich ook hard voor een beter leven met
de ziekte. Of je nu kanker wilt voorkomen, net de
diagnose hebt gehad, midden in de behandeling zit, of
je afvraagt hoe het verder gaat. De Geostick Foundation
vindt het belangrijk om dit doel te ondersteunen,
omdat we samen het verschil kunnen maken en
mensen helpen tegen de bestrijding van kanker. In 2021
heeft de Geostick Foundation een bedrag van € 2.500
gedoneerd. Meer weten over KWF? Klik hier.

Vergroening Overijssel

https://treesforall.nl/en/
https://www.kwf.nl/
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STICHTING CERES
In december 2021 werd binnen de Geostick
ondernemingen een kerstpakketten-actie
georganiseerd, waarbij de medewerkers konden
aangeven of zij een kerstpakket wilden ontvangen of
het bedrag liever wilden doneren voor het goede
doel; stichting Ceres. De Geostick Foundation had
aangegeven dit gedoneerde bedrag van de
medewerkers met een extra bijdrage te
verdubbelen. Dit heeft geresulteerd in een bijdrage
van € 2.070 voor stichting Ceres. Stichting Ceres wil
met haar kringloopcentrum een actieve bijdrage
leveren aan een duurzaam (her-)gebruik van
goederen. Meer weten over stichting Ceres? Klik hier.

IMC BASISSCHOOL DE VUURVOGEL
Stichting IMC Weekendschool gaat uit van een vernieuwende onderwijsfilosofie en -
interventie. Om aan te kunnen tonen hoe onze onderwijsidealen en doelstellingen worden
bereikt, is onderzoek van grote waarde. Stichting IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat
alle jongeren in Nederland, specifiek op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig
is, van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen
in de samenleving. Een van de vestigingen waar dit mogelijk wordt gemaakt is op
basisschool de Vuurvogel in Uithoorn. Voor de Geostick Foundation een mooi lokaal goed
doel wat de Geostick Foundation graag ondersteunt. In 2021 heeft de Geostick Foundation
een donatie van € 1.500 gegeven. Meer weten over dit initiatief? Klik hier.

http://www.ceres-kringloop.nl/
https://www.imcweekendschool.nl/
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6. VOORUITBLIK 2022
Bij Geostick mogen alle medewerkers een goed doel aandragen voor een donatie vanuit
de Geostick Foundation. In de afgelopen periode zijn er al een aantal goede doelen in het
zonnetje gezet. Stuk voor stuk bewonderenswaardige initiatieven. Onder andere zijn er
mooie donaties gegeven aan ifaw, stichting Koppie-au, Ons Tweede Thuis en FOB stichting.

De Geostick Foundation maakt zich in 2022 ook weer hard voor goede doelen, die
aansluiten bij de kernwaarden en die gericht zijn op sport, cultuur, maatschappij, scholing
en duurzaamheid voor de drietal elementen; People, Planet en Profit.
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7. FINANCIEEL VERSLAG 2021
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Geostick Foundation
Uithoorn, 29 december 2022

Algemeen

De Geostick Foundation stelt zich tot doel om zonder winstoogmerk ontwikkelingshulp en
hulp aan mensen in nood te verlenen, maatschappelijk relevante projecten en/of personen
binnen of buiten Nederland te ondersteunen en te financieren.

Grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld worden activa opgenomen voor de nominale waarde of
lagere realisatiewaarde en passiva voor de nominale waarde.

Toelichting opbrengsten en kosten

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Overige gegevens

Het negatieve exploitatieresultaat wordt afgetrokken van de bestemmingsreserve.


