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1. 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.  

 

2. 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).  

 

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. 
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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:  

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) 

Mark Spekreijse, bestuurslid (tot en met 7 juli 2021 

 

3. 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.  
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Het jaar 2020 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 Coronabeperkingen - een aantal mooie projecten te 

ondersteunen met financiële middelen en advies. Grote projecten, maar ook enkele 

kleinere lokale initiatieven.  

Dit onder het motto: “Alles wat je aandacht geeft, groeit.” 

 

4. Realisatie van onze missie 

 

In 2020 heeft de Geostick Foundation in totaal € 27.835,33 aan middelen kunnen 

inzetten voor een aantal bijzondere projecten. Hieronder een overzicht van deze 

projecten. 

 

 Decemberactie  

In december van 2019 is er een actie opgezet door Geostick, waarbij voor iedere 

afroeporder in december de Geostick Foundation een bedrag aan een goed doel zou 

overmaken. De klant kon bepalen aan welke organisatie de donatie werd gedaan. De 

opbrengsten van deze actie werden in 2020 gedoneerd voor grote internationale en 

kleine lokale initiatieven. Het totale bedrag dat werd gedoneerd was € 4.445,33 De 

gesteunde organisaties waren Dokters van de Wereld, JustDiggit, Warchild en 

Stichting Doe Een Wens.  
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 Dokters van de Wereld 

De Geostick Foundation deed een donatie van € 11.660,33 aan Dokters van de Wereld 

(waarvan € 1.660,33 uit de decemberactie) en overhandigde op 27 februari 2020 een 

cheque aan Janine Wildschut en Marjon Minnaard van Dokters van de Wereld. 

 

Dokters van de Wereld helpt mensen zonder verblijfspapieren via spreekuren, met een 

telefonische helpdesk en groepsvoorlichting om hun zelfredzaamheid binnen de 

Nederlandse gezondheidszorg te vergroten. Dokters van de Wereld is niet alleen actief 

in Nederland, maar biedt ook in de rest van de wereld medische hulp aan kansarme 

mensen. 
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In meer dan tachtig landen helpt de organisatie mensen die geen of slechte toegang 

hebben tot medische zorg. Gezondheidszorg is geen privilege, maar een 

mensenrecht. De missie van Dokters van de Wereld is ervoor te zorgen dat dit recht 

wordt nageleefd. De Geostick Foundation ondersteunt van harte dit geweldige initiatief. 

 

 JustDiggit: ‘Cooling Down Together The Planet’ 

Met een donatie van € 11.622,48 (waarvan € 1.622,48 uit de decemberactie) 

ondersteunde de Geostick Foundation het project JustDiggit. Namens de Geostick 

Foundation overhandigde Peter Berveling een cheque aan JustDiggit ambassadrice 

Floortje Dessing en Wessel van Eeden, Global Marketing Director van JustDiggit. 

JustDiggit zet zich in voor landschapsherstelprojecten. Hun missie is om Afrika te 

vergroenen en zo de aarde weer af te koelen. Een doel is droog land weer groen 

maken door boeren te inspireren en te activeren om te vergroenen.  

 

 

Dit doen ze met drie vergroeningstechnieken. Door de opslag van regenwater met 

behulp van gegraven opvanggreppels (bunds), waarin het kostbare regenwater tijdelijk 

wordt bewaard en zo geleidelijk in de bodem kan trekken zodat de zaden zich kunnen 

ontwikkelen.  
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De tweede techniek is de ‘levende stronk techniek’ (Kisiki hai-techniek), ofwel het 

herplanten van scheuten van boomstronken. De derde techniek is het ontwikkelen van 

graszaadbanken. Deze drie technieken zorgen ervoor dat de vegetatie kan terug 

groeien, waardoor de bodemconditie verbetert. Dit is de basis voor duurzame 

vergroening en draagt bij aan regionale afkoeling en een meer gelijkmatige neerslag. 

Al deze projecten worden lokaal beheerd en uitgevoerd. Dit project past uitstekend bij 

de visie en doelen van de Geostick Foundation. 

 

Het resultaat van de ingezette vergroeningstechnieken is binnen twee jaar al zeer 

goed zichtbaar 
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 War Child 

Met een donatie van € 865,06 (uit de Decemberactie) ondersteunde de Geostick 

Foundation War Child. De organisatie War Child zet zich wereldwijd in voor 

honderdduizenden kinderen die opgroeien in oorlog en geweld.  

 

Uit recente cijfers blijkt dat één op de vijf kinderen in conflictgebieden grote 

psychologische en sociale problemen hebben. Met de combinatie van psychosociale 

steun, bescherming en onderwijs werkt War Child samen met hen aan een vreedzame 

toekomst. War Child zet daarbij creatieve methodes in: sport en spel. Alles zo dicht 

mogelijk bij de belevingswereld van kinderen. War Child werkte in 2020 samen met 

meer dan veertig organisaties over de hele wereld. Een mooi initiatief dat de Geostick 

Foundation dan ook een warm hart toedraagt. 
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 Stichting Doe Een Wens  

De Geostick Foundation ondersteunde de Doe Een Wens Stichting met een donatie 

van € 297,46 (uit de Decemberactie).  

De Doe Een Wens Stichting vervult wensen van kinderen met een levensbedreigende 

ziekte. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Doe Een Wens Stichting 

Nederland is onderdeel van de Make-A-Wish Foundation International, de grootste 

wensvervullende organisatie van de wereld. De Geostick Foundation draagt graag bij 

om wensen in vervulling te kunnen laten gaan. 

 

 Kerstpakketten actie 

In december 2020 werd binnen de Geostick ondernemingen een Kerstpakkettenactie 

georganiseerd, waarbij de medewerkers konden aangeven of zij een kerstpakket 

wilden ontvangen of dit het bedrag liever wilden doneren voor het goede doel. De 

Geostick Foundation had aangegeven dit gedoneerde bedrag van de medewerkers 

met een extra bijdrage te verdubbelen. 21 medewerkers à €45,- kozen voor een 

donatie en in totaal werd zo een bedrag van € 1.890,- gerealiseerd.  
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 Stichting Ons Tweede Thuis (locatie Uithoorn) 

Uit de opbrengst van de Kerstpakketten actie doneerde de Geostick Foundation een 

bedrag van € 1.890,- aan de Stichting Ons Tweede Thuis in Uithoorn. Deze stichting 

zet zich in voor een goed leven voor kinderen en volwassenen met een beperking. Ze 

stimuleren en helpen mensen om hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf 

te halen.  

 

De woonlocatie in Uithoorn vroeg Geostick om te ondersteunen bij de aanschaf van 

een duofiets. Op deze duofiets kan de bewoner naast de begeleider plaatsnemen en 

fietsen. Dit vergroot de mobiliteit en daarmee de mogelijkheden voor bewoners. 

Geostick besloot om dit initiatief aan te wijzen als het goede doel voor het doneren van 

het kerstpakket 2020. Het opgehaalde bedrag uit de kerstpakketten is door de 

Geostick Foundation verdubbeld. De totale gift is uitgekomen op €1.890,00 
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 IMC Basis Programma bij Basisschool De Vuurvogel in 

Uithoorn 

 

Dit project is onderdeel van het IMC Basis Programma met als doel om leerlingen van 

groep 7 en 8 met minder perspectief en kansen dan gemiddeld (door bijvoorbeeld een 

migratie- of sociaaleconomische achtergrond), te inspireren en te motiveren. Zowel 

hun wereldbeeld als zelfvertrouwen worden zo vergroot. Ze krijgen hiervoor les van 

een bevlogen professional in het kader van een vak of een thema. Geostick Foundation 

doneerde hiervoor graag een bedrag van € 1.500,-  
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5. Financieel verslag 


