BELEIDSPLAN 2020-21
OVER STICHTING GEYSER

Stichting Geyser is opgericht op 14 februari – Valentijnsdag – 2013. De directe aanleiding hiervoor was de start van
FlexBieb IJburg, een vrijwilligersinitiatief dat nog steeds floreert. Bij de oprichting was hiervoor een beheerder-op-afstand
nodig, zonder winstoogmerk. Stichting Geyser was een feit. Het beheer van FlexBieb IJburg heeft Geyser enige tijd later
overgedragen aan een speciaal hiervoor opgerichte stichting FlexBieb IJburg. Geyser had daardoor tijd en energie om
andere projecten te begeleiden.
Stichting Geyser verstrekt aan derden creatie en communicatie (concepten, producten en projecten, communicatietrajecten) met een ideëel karakter, in de ruimste zin van de woorden. Het betreft onder meer producten en diensten op het
terrein van kunst & cultuur, van natuur en milieu, onderwijs en welzijn.
In de praktijk komt dit neer op: meedenken over en het begeleiden van initiatieven met een ideëel karakter, waar nodig
met inbegrip van fondsenwerving. Die initiatieven mogen een winstoogmerk hebben.

BESTUUR

Het bestuur van stichting Geyser wordt dit moment gevormd door:
Marcel L. Bos, voorzitter
Freya Verhulsdonk, penningmeester
Wim Molenaar, secretaris
Oprichter en procuratiehouder is Joris Vermeulen. De stichting heeft niemand in dienst, de bureau- en andere kosten zijn
laag.

ENKELE PROJECTEN
De afgelopen jaren heeft Geyser zich onder meer gebogen over:

- FLEXBIEB IJBURG: de al eerder genoemde ‘deelplaats’ in de Amsterdamse wijk IJburg voor boeken, computers, printen kopieerfaciliteiten, kennis en ontspanning. Het motto van de FlexBieb luidt: ‘Ont-moeten, delen, versterken’. Zie
onder andere www.flexbieb.nl.

- ‘KAVEL 1 OP DE SCHOP’ (2013-2016): de tijdelijke inrichting van een door de financiële crisis destijds braakliggend terrein met speels-educatieve elementen op het vlak van stadslandbouw en duurzame energie. Onderscheiden
met de Pluk van de Petteflet Natuur- en Landschapsrijs 2013 van de Milieufederatie Noord-Holland.

- JANSEN & JANSEN: boeken, lezingen en video’s van cardioloog Annemieke Jansen en foodfotograaf, grafisch vormgever en receptontwikkelaar Janine Jansen. Zie o.a. www.jansenjansen.com.

- PONTIFLEX: dubbel duurzame fietsbruggen, modulair én maximaal circulair. Zie www.pontiflex.nl.
- GIBRALTAR: een vierkoppige formatie die muziek uit het Middellandse Zeegebied speelt, van Marokko tot Libanon,
van Zuid-Spanje tot Egypte. Zie www.gibraltarmusic.world.
In de bijlage lichten we voornoemde projecten nader toe.
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DOELEN TOT EN MET 2021
In 2020 en 2021 stellen we ons de volgende doelen:
1. Ons nadrukkelijker manifesteren als denktank voor en begeleider van realistisch-ideële projecten. Geyser-vrienden en
derden nodigen we actief uit om ons te benaderen met mooie, haalbare plannen. Natuurlijk gaan we daar ook zelf
actief naar op zoek, met name op het vlak van duurzaamheid en welzijn;
2. Het in 2019 gestarte vriendennetwerk tot bloei laten komen, zodat meer mensen in aanraking komen met het werk
van Geyser, de directe betrokkenen van Geyser kunnen inspireren met hun kennis en ervaring, en andersom hun
voordeel kunnen doen met de kennis en ervaring van Geyser. Een bijkomstig doel hiervan is: extra fondsen werven voor
de activiteiten van de stichting;
3. Actief worden als begeleider van brainstormsessies in de aandachtsgebieden van Geyser: duurzaamheid, welzijn,
onderwijs en kunst & cultuur;
4. Bijdragen aan een verdere doorontwikkeling van het concept van de Pontiflex-fietsbruggen. Fietsen is gezond en de samenleving moet duurzamer worden, vinden ook wij. De eerste Pontiflex-brug is per zomer 2020 een feit (Wageningen)
en in het Amsterdamse Sloterpark gaat Pontiflex twee nieuwe fietsbruggen bouwen die in de loop van 2021 worden
opgeleverd. Ook enkele andere gemeenten en andere overheden tonen serieuze belangstelling;
5. Met muziekformatie Gibraltar de jazzopera Atlantis gefinancierd en geproduceerd krijgen. Dit samen met de Nederlandse acteur Yahya Gaier (met Marokkaanse roots) en de jonge muzikanten Tessa Meester (zang) en Rens Litjens
(elektrische gitaar).

HOE WILLEN WE DEZE DOELEN BEREIKEN?
ad 1. Onlangs hebben bestuur en procuratiehouder tijdens een overleg een aantal ideeën op tafel gelegd. Via ons eigen
netwerk en de sociale media nodigen we anderen uit om ons deelgenoot te maken van hun plannen. Zie verder het
volgende punt.
ad 2. Om ons vriendennetwerk te laten groeien, doen wij het volgende:
- we organiseren minimaal vier lezingen in FlexBieb IJburg, in elk semester van 2020 en 2021 één, speciaal voor onze
huidige en toekomstige vrienden, uiteraard over onderwerpen die duidelijk raakvlakken vertonen met het werk van
Geyser, gebracht door deskundigen die er bevlogen over kunnen praten;
- we vragen bij de Belastingdienst de ANBI-status aan voor Geyser, zodat het voor mensen aantrekkelijker wordt om een
donatie aan de stichting te doen;
- we worden actiever op enkele sociale media, waaronder Twitter.
ad 3. Op www.stichtinggeyser.nl vermelden we dat we ons tegen een vergoeding aanbieden als begeleider van brainstormsesses (de vergoedingen belanden in de kas van Geyser). Ook benaderen we derden actief met deze informatie.
ad 4. Nog vaker en kritischer meedenken over, en waar nodig meedoen aan het werk van Pontiflex. Wil Nederland in 2050
vrijwel geen CO2 meer uitstoten, zoals het Parijs-akkoord van eind 2015 eist, dan zullen we collectief alle zeilen moeten bijzetten. Een project als Pontiflex vinden wij een concreet voorbeeld van ontwikkelingen die hieraan bijdragen.
ad 5. Meewerken aan gerichte subsidieaanvragen voor de jazzopera Atlantis van Gibraltar, bij het Fonds Podiumkunsten,
Fonds 21 enzovoort; voor Gibraltar binnenkomende gelden beheren; bijdragen aan de verkoop van concerten en de
benodigde publiciteit, met aandacht voor het centrale thema van Gibraltar: verbroedering.
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FINANCIËN
Toen de stichting nog verantwoordelijk was voor FlexBieb IJburg bedroeg de jaaromzet circa 20.000 euro. Sinds de FlexBieb is ondergebracht bij een afzonderlijke stichting is de omzet lager. Stichting Geyser bezit een beperkt eigen vermogen.
Elk jaar stelt de penningmeester een financieel jaarverslag op. Dit sturen wij u desgewenst toe.
Het vriendennetwerk van Geyser telt momenteel enkele vrienden, die jaarlijks gezamenlijk een bescheiden maar belangrijk
bedrag bijdragen. Zoals gezegd willen wij het aantal leden de komende twee jaar vergroten, en daarmee tevens de inkomsten. Ons streven is om zo jaarlijks minimaal een paar duizend euro aan vriendendonaties te werven, naast eventuele
subsidies. Hiermee kunnen de bureaukosten probleemloos worden gedekt en kunnen we actiever aan de slag met onze
projecten en de achterliggende doelstellingen.

MEER INFORMATIE?
Voor onze contactgegevens, zie hieronder.
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BIJLAGE
Toelichting op een aantal initiatieven van stichting Geyser

- FLEXBIEB IJBURG: de al eerder genoemde ‘deelplaats’ in de Amsterdamse wijk IJburg voor boeken, computers,
print- en kopieerfaciliteiten, kennis en ontspanning. Het motto van de FlexBieb luidt: ‘Ont-moeten, delen, versterken’.
Het initiatief wordt volledig bestierd door vrijwilligers. Sinds de opening, op 10 april 2013, hebben de medewerkers
duizenden gedoneerde boeken van hoge kwaliteit in een zelfontwikkeld uitleensysteem gezet, honderden activiteiten
van hoog niveau georganiseerd, zoals lezingen en debatten met schrijvers en andere kunstenaars, ondernemers,
politici enzovoort. Duizenden mensen hebben hier gratis of tegen zeer geringe kosten van kunnen genieten. Sinds mei
2019 werkt de FlexBieb officieel samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De FlexBieb ontvangt sinds de
oprichting (bescheiden) subsidies van de gemeente Amsterdam. Daarnaast genereert het eigen middelen via verhuur,
de verkoop van koffie en thee en fotokopieën enzovoort. Zie onder andere www.flexbieb.nl.

- ‘KAVEL 1 OP DE SCHOP’ (IJburg, 2013-2016): de tijdelijke inrichting van een door de financiële crisis destijds
braakliggend terrein met speels-educatieve elementen op het vlak van stadslandbouw en duurzame energie, zoals een
windmolentje en een waterbaan die met behulp van zonne-energie zelf zijn water uit de grond haalde. Het was een
samenwerkingsproject van stichting Geyser, Hotpot Amsterdam, De Gezonde Stad, BuitenRuimte voor Contact en lokale
basisschool Neptunus. Het project leidde mede tot een aanpassing van het Noord-Hollandse windmolenbeleid en werd
onderscheiden met de Pluk van de Petteflet Natuur- en Landschapsrijs 2013 van de Milieufederatie Noord-Holland.

- JANSEN & JANSEN: boeken, lezingen en video’s van cardioloog Annemieke Jansen en foodfotograaf, grafisch vormgever en receptontwikkelaar Janine Jansen. Hun uitgever is Fontaine, die onder andere ook de kookboeken van Yotam
Ottolenghi op de markt brengt. Zie o.a. www.jansenjansen.com. De zussen-Jansen zijn enthousiaste pleitbezorgers van
de gezonde en zonnige mediterrane leefstijl. Enkele van hun goed ontvangen boeken zijn Hartstikke lekker. Voorkomen
is beter dan genezen (2015), Hartstikke mediterraan. Langer, fitter en slanker leven dankzij de mediterrane keuken
(2018) en Mooi mediterraan. Vier het leven en val af! (2020). Begin dit jaar verscheen Hart voor je lijf. Leefstijladviezen van een cardioloog van Annemieke Jansen en Joris Vermeulen (Fontaine).

- PONTIFLEX: duurzame en modulaire fietsbruggen. Deelnemer aan het zogeheten Mobility Lab 2018 van onder
andere Rijkswaterstaat, ProRail en diverse gemeenten en provincies, deelnemer aan de leeromgeving Circulair Viaduct
van Rijkswaterstaat, genomineerd voor ‘Het beste Tech-idee 2019’ van magazine Kijk en voor de Rabobank Innovation
Challenge 2020 (categorie: Circulariteit). De eerste Pontiflex-brug is in de zomer van 2020 opgeleverd in Wageningen.
Deze brug is ook een primeur in die zin dat hierbij voor het eerst in Nederland cementloos beton in een dragende
constructie is gebruikt. Pontiflex heeft veel aandacht voor de educatie van jongeren, werkt graag samen met studenten
en pas-afgestudeerden van Nederlandse maar ook niet-Nederlandse komaf. Zie www.pontiflex.nl.

- GIBRALTAR: een vierkoppige formatie die muziek uit het Middellandse Zeegebied speelt, van Marokko tot Libanon,

van Zuid-Spanje tot Egypte. Daarmee wil Gibraltar mensen niet alleen vermaken, maar ook dichter bij elkaar brengen,
laten verbroederen. Zie www.gibraltarmusic.world.
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