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Achter op het erf wordt door een gepensioneer-
de bioloog een mooie composthoop aangelegd. 
Aan de andere kant wordt een haag gesnoeid en 
iemand anders verwijderd grote stenen uit de 
perken die daar in de loop der jaren zijn be-
land. Twee blonde meisjes zijn een pony aan 
het borstelen en op het veldje aan de voor-
kant voetballen vier jongens met verschillende 
huidskleuren. In de moestuin zijn vrouwen van 
rond de 40 groente aan het planten en op het 
terrasje wordt door een Syrische jonge vrouw 
een heerlijke lunch voorbereid. Als deze klaar is, 
wordt iedereen bij elkaar geroepen en tijdens 
de maaltijd wordt veel gelachen maar worden 
ook harten gedeeld.

Het lijkt een beschrijving van een doodgewone 
zaterdagmiddag in 2016. Maar is voor ons, ini-
tiatiefnemers van Stichting de Thuishoeve, een 
droom die werkelijkheid is geworden: een plek 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun 
talenten kunnen gebruiken. Er is speciale aan-
dacht voor jongeren, maar iedereen is welkom. 
Deze droom is ontstaan uit bewogenheid voor 
onze medemens en in het bijzonder de mede-
mens in nood. 
Deze bewogenheid komt niet uit onszelf, maar 
vindt zijn oorsprong in de bewogenheid van Je-
zus. Jezus was aanwezig tussen de mensen. Hij 
at met de onaanzienlijken van Zijn samenleving 
en gaf hen (daardoor) weer eigenwaarde. 

Zo willen wij ook aanwezig zijn tussen de men-
sen: midden in een woonwijk. We heten ook 
die mensen welkom, die zich in onze samen-
leving niet altijd geaccepteerd voelen. Want 
wij geloven dat iedereen door God gemaakt is: 
uniek en van waarde.

Het document wat voor u ligt omvat het te 
voeren beleid van de komende jaren. Het be-
leidsplan omvat een overzicht van de doelstel-
lingen en werkzaamheden en geeft inzicht in 
de werving, het beheer en de besteding van de 
fondsen. Deze versie van het beleidsplan heeft 
betrekking op de jaren 2017 tot en met 2021, 
u leest dan ook de plannen voor deze jaren. Zo 
nodig zal dit beleidsplan jaarlijks worden geac-
tualiseerd. Ten slotte leest u hoe de organisatie 
is vormgegeven. In vertrouwen op God gaan we 
deze komende vijf jaar tegemoet, wetende dat 
als Hij het wil, Hij deze plannen zal doen slagen.

Vooraf

Het bestuur van de Stichting De Thuishoeve,

Mirjam Borgdorff   Radka Kuijpers   Judith Vreugdenhil
Voorzitter    Secretaris    Penningmeester

** januari 2017
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1. Doelstelling en 
actueel beleid

Het door de Stichting De Thuishoeve te voeren beleid concentreert zich op haar statutaire doelstel-
ling. De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door:

• het geven van steun aan kwetsbare personen in de samenleving;
• het bieden van een veilige plek aan kinderen en volwassenen waar zij gehoord worden en   
 waar zij terecht kunnen voor hulp, ongeacht hun afkomst, ras, cultuur, religie of leeftijd;
• het bieden van een veilig thuis, in een gezin, aan kinderen en jongeren die niet in hun eigen  
 thuissituatie kunnen verblijven;
• de oprichting en instandhouding van een zorgboerderij vanuit een woongemeenschap voor  
 personen met een zorgbehoefte of hulpbehoefte;
• het bevorderen van de verbondenheid in de gemeenschap van Albrandswaard en omgeving;
• het creëren van een kenniscentrum voor gezinsdynamiek en een ontmoetingsplek voor ge  
 zinnen;
• en/of het doen van ideële uitkeringen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of  
 zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting verricht haar werkzaam-
heden op Christelijke grondslag ten 
behoeve van zorg- en hulpbehoevenden 
uit alle maatschappelijke en religieuze 
geledingen. 

De stichting zal bij de instandhouding 
van de zorgboerderij aan de slag gaan 
met innovatieve ideeën op het gebied 
van duurzaamheid zodat de zorgboerde-
rij tevens fungeert als een proeftuin voor 
herstellende landbouw/permacultuur.

Stichting De Thuishoeve is opgericht 
op 12 december 2016. Projecten zul-
len worden aangetrokken middels een 
website en via het eigen netwerk van het 
bestuur en andere betrokkenen.
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De doelstellingen worden in de praktijk ge-
bracht op twee manieren. Aan de ene kant 
wordt invulling gegeven aan de doelen ‘steun 
aan kwetsbare personen in de samenleving’, 
‘bieden van een veilige plek aan kinderen en 
volwassenen’ en  ‘bieden van een veilig thuis, 
in een gezin, aan kinderen en jongeren die niet 
in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven’ 
door een veilige plek te bieden voor kinderen 
en jongeren die geen veilig thuis hebben. Deze 
veilige plek zal zijn binnen een aantal gezinnen 
die bij elkaar op een boerderij wonen. Twee 
gezinnen zullen maximaal 4 pleegkinderen per 
gezin opvangen, twee andere gezinnen zullen 
‘een goede buur’ zijn voor jongeren die ook op 
de boerderij woonachtig zijn. Doordat deze 
gezinnen dicht bij elkaar wonen, kan er op el-
kaar terug worden gevallen met betrekking tot 
de zorg voor de pleegkinderen en –jongeren. 
Samen kunnen zij deze kwetsbare jongeren de 
nodige steun bieden om uiteindelijk op eigen 
benen te kunnen staan.

Binnen de twee pleeggezinnen is ruimte voor 
in totaal 8 pleegkinderen in de leeftijd van 10 
tot 18 jaar. We kiezen voor deze leeftijd, omdat 
het in de praktijk juist voor tieners moeilijk is 
om pleeggezinnen te vinden. Dit terwijl ook zij 
het zo hard nodig hebben om in een gezin op te 
groeien. Deze tieners kunnen binnen de boer-
derij doorverhuizen na. Verder is er ruimte op 
de boerderij voor deze tieners om te wonen in 
een semi-zelfstandige kamer. Zij kunnen daar-
heen doorverhuizen indien zij de pleeggezinnen 
ontgroeien. In deze kamers delen zij voorzie-
ningen met drie andere jongeren. Zij worden in 
deze fase één-op-één gekoppeld aan iemand 
die ook op de boerderij woont. Zo kunnen zij 
toegroeien naar zelfstandigheid.

2. Werkzaamheden
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Ook mensen met een minder kwetsbare ach-
tergrond zijn welkom. We geloven namelijk dat 
juist in de ontmoeting van kwetsbare en minder 
kwetsbare mensen kracht ligt. De één kan de 
ander kan helpen en we kunnen veel van elkaar 
leren. Dit draagt bij aan íeders welzijn.

Ten slotte worden er taallessen georganiseerd 
voor vluchtelingen. Taal is de basis voor ver-
binding en het goed beheersen van de Neder-
landse taal is essentieel om je thuis te kunnen 
voelen in onze samenleving. We geloven dat 
inburgering niet alleen gericht zou moeten 
zijn op de inburgeringsexamens. Ook zou het 
uiteindelijke doel deze examens moeten over-
stijgen: namelijk zich hier “thuis” mogen voelen 
door deel te mogen zijn van onze samenleving 
en ook een betekenisvolle bijdrage kunnen le-
veren. Zodoende zien wij de inburgering alleen 
duurzaam slagen als deze wordt gedragen door 
de gemeenschap en gericht is verbondenheid. 
Op de boerderij kunnen vluchtelingen ook 
terecht voor een werkervaringsplek. Hierdoor 
blijft het beoefenen van de Nederlandse taal 
niet beperkt tot het klaslokaal.

Naast het bieden pleegzorg willen we een plek 
zijn waar mensen elkaar ontmoeten en waar 
ruimte is om talenten te ontwikkelen. Deze ont-
moeting wordt gefaciliteerd door activiteiten 
die kunnen worden ondernomen op de boer-
derij: werken in de moestuin, verzorging van de 
dieren, werken in de houtwerkplaats en andere 
werkzaamheden die horen bij het boerenleven. 
Ook kan er ontmoeting plaatsvinden rond de 
koffietafel, in de natuurspeeltuin en op the-
ma-avonden. Op deze thema-avonden komen 
thema’s aan bod als opvoeding en financiën. 

Deze activiteiten zijn open voor iedereen, en in 
het bijzonder voor mensen met een kwetsbare 
maatschappelijke achtergrond. We denk hierbij 
aan mensen in armoede, vluchtelingen, men-
sen met burn-out klachten enz. Voor hen is er 
ruimte om op vrijwillige basis, of op basis van 
dagbesteding (waarbij eigen begeleiding wordt 
meegebracht), aan de slag te gaan op de boer-
derij. Door het diverse aanbod van activiteiten 
kunnen zij ontdekken waar hun talenten liggen 
en hierin al enige ervaring opdoen. Dit kan hen 
in de toekomst weer verder kan helpen op de 
arbeidsmarkt. 
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3. Werving van fondsen
Op termijn zullen ook inkomsten worden gege
nereerd door:
• Dagbestedingsplekken
• Bed & Breakfast
• Verkoop opbrengsten uit de moestuin
• Verhuur van stallingsplaatsen voor paar-
den (max. 7 plaatsen).

Alle inkomsten zullen direct ten goede komen 
aan de doelstellingen van de stichting.
Sinds haar oprichting wordt Stichting De Thuis-
hoeve in belangrijke mate ondersteund door 
verschillende betrokkenen.

Op korte termijn zullen wervende activiteiten 
worden opgezet, zoals een crowdfundingsac-
tie en oproepen voor donateurschap via de 
nieuwsbrief en andere media.

Het vermogen van Stichting De Thuishoeve 
wordt voornamelijk gevormd door:
• Subsidies en donaties; 
• Schenkingen en erfstellingen en legaten;
• Andere verkrijgingen en baten van de 
stichting.
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4. Beheer van fondsen
De fondsen van Stichting De Thuishoeve wor-
den door Stichting De Thuishoeve zelf beheerd, 
waarbij grote voorzichtigheid wordt betracht. 

Door Stichting De Thuishoeve is een bankre-
kening geopend bij de Rabobank. In beginsel 
zullen de fondsen alleen op rentedragende 
bankrekeningen dan wel deposito´s worden on-
dergebracht. Jaarlijks wordt minimaal €50.000 
aan (lijfrente)schenkingen geworven en zo 
direct mogelijk besteed aan de binnen de doel-
stelling passende doelen. Daarenboven worden 
voor specifieke investeringen benodigde bedra-
gen aan schenkingen en subsidies geworven.

Stichting De Thuishoeve ziet erop toe dat de 
beheerkosten in redelijke verhouding staan tot 
de bestedingen.

De stichting zal niet meer vermogen aan-
houden dan redelijkerwijs nodig is voor haar 
doelstelling. 

Alle opbrengsten en kosten van Stichting De 
Thuishoeve worden in beginsel verantwoord 
in de periode waarop zij betrekking hebben. 
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als 
opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin 
zij door de Stichting De Thuishoeve worden 
ontvangen. 

De indirecte kosten zijn minimaal en hebben 
met name betrekking op uitgaven als ban-
kadministratie- en overboekingkosten, in-
schrijving Kamer van Koophandel en overige 
onkostendeclaraties.
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5. Besteding van fondsen
De komende jaren (2017 tot en met 2021) zal 
Stichting De Thuishoeve haar vermogen voor-
namelijk aanwenden voor het verlenen van fi-
nanciële steun aan de onder punt 2. genoemde 
werkzaamheden.  Deze werkzaamheden zullen 
plaats vinden op en rond de boerderij aan Kerk-
straat 25 te Poortugaal. Deze boerderij kan in 
de toekomst worden gebruikt door de stichting. 
Op dit moment is de boerderij echter in slech-
te staat. Aangezien het een rijksmonument is, 
wordt de boerderij de komende jaren volledig 
gerestaureerd en opnieuw ingericht voor het 
gebruik door de Thuishoeve. In 2017 zal een 
start worden gemaakt met de restauratie van 
de boerderij. Dit valt niet onder de verantwoor-
delijkheid van de stichting, waardoor hier verder 
niet op wordt ingegaan. Naar verwachting zal 
de boerderij in de loop van 2019 bewoonbaar 
zijn. Tot die tijd kan wel van het terrein rondom 
de boerderij en het weiland achter de boerderij, 
gebruik worden gemaakt.

2017
2017 is het eerste jaar dat de stichting draait. 
Er zijn een aantal opstartkosten gemaakt 
(notaris, KvK). Verder zullen fondsen worden 
besteed aan verschillende activiteiten: taalles-
sen, verzorging dieren, zaden en andere beno-
digdheden voor de moestuin, faciliteiten voor 
vrijwilligerswerk en open dagen. Investeringen 
worden gedaan in faciliteiten voor de dieren, 
het verbeteren van het weiland en aanschaf van 
fruitbomen.
Inkomsten worden verkregen uit donaties en 
subsidies en voor een klein gedeelte uit verhuur 
van paardenstalling en verkoop van groente en 
fruit.
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2018
In 2018 zal de restauratie van de boerderij in 
volle gang zijn. Hierdoor zal het gebouw niet 
toegankelijk zijn en zal er rekening moeten wor-
den gehouden met de bouwwerkzaamheden 
voor de activiteiten op het terrein. Desalniet-
temin zal er genoeg ruimte zijn om de lopende 
activiteiten te handhaven. De kosten hiervoor 
zijn ongeveer gelijk aan die van 2017. In dit jaar 
zullen geen grote investeringen worden gedaan.
Inkomsten worden verkregen uit donaties en 
subsidies, beschikbaar stellen dagbestedings-
plaatsen, uit verhuur van paardenstalling en 
verkoop van groente en fruit.

2019
In 2019 zijn er eveneens kosten voor de ver-
schillende activiteiten zoals onder 2017 be-
noemd. In dit jaar wordt er een investering 
gedaan voor de inrichting van de boerderij. 
Hierbij moet men denken aan de inrichting van 
de kamers voor de kinderen en jongeren en 
de ruimtes waar activiteiten worden georgani-
seerd voor groepen groter dan een gezin. Eind 
2019 zal de boerderij gereed zijn en kunnen de 
gezinnen en pleegkinderen hun intrek nemen. 
Kosten voor het faciliteren van vrijwilligers-
werk en dagbesteding zullen toenemen. Ook 
gezamenlijke activiteiten van de gezinnen met 
pleegkinderen zullen kosten met zich meebren-
gen. Ten slotte zullen verschillende verbindende 
activiteiten voor vrijwilligers en andere be-
trokkenen en mensen uit de omgeving worden 
georganiseerd.
Inkomsten worden verkregen uit donaties en 
subsidies, beschikbaar stellen dagbestedings-
plaatsen, verhuur algemene ruimten van de 
boerderij, uit verhuur van paardenstalling en 
verkoop van groente en fruit.

2020
In 2020 zullen de activiteiten zoals die eind 
2019 werden gepraktiseerd, worden voortge-
zet. Verder zullen er geen grote investeringen 
worden gedaan.
Inkomsten worden verkregen uit donaties en 
subsidies, beschikbaar stellen dagbestedings-
plaatsen, verhuur algemene ruimten van de 
boerderij, uit verhuur van paardenstalling en 
verkoop van groente en fruit.

2021
In 2021 verwachten we dat het plan ‘de Thuis-
hoeve’ loopt zoals hierboven beschreven. 
Kosten zijn dus ongeveer gelijk aan die van 
2020. Inkomsten worden verkregen uit dona-
ties en subsidies, beschikbaar stellen dagbeste-
dingsplaatsen, verhuur algemene ruimten van 
de boerderij, uit huur van paardenstalling en 
verkoop van groente en fruit.

Jaarlijks zal Stichting De Thuishoeve minimaal 
één bestuursvergadering houden waarin de 
actuele en toekomstige werkzaamheden van de 
stichting zullen worden besproken. De werk-
zaamheden binnen Stichting De Thuishoeve 
worden uitgevoerd door het bestuur en vrijwil-
ligers. Van alle bestuursvergaderingen worden 
notulen gemaakt. 

De bestuurders ontvangen geen beloning, 
maar slechts een onkostenvergoeding voor hun 
diensten.
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6. Prognose 2017-2021 

In 2017 zullen er meer giften worden geworven 
dan het beoogde bedrag van €50.000,-. Dit in 
verband met kosten voor het gereedmaken van 
het terrein rondom de boerderij. Een aanzienlijk 
deel van dit bedrag is reeds toegezegd. In de 
andere jaren is het richtbedrag van te werven 
donaties, fondsen en subsidies €50.000,-, waar-
van meerdere periodieke schenkingen. Verder 
zullen er uit de verhuur van paardenstalling, 
beschikbaar stellen van dagbestedingsplaatsen, 
verkoop van groente en fruit en verhuur inkom-
sten worden geworven. Vanaf de ingebruik-
name van de boerderij zullen ook inkomsten 
worden geworven door verhuur van de bed & 
breakfast, van de algemene ruimten in de boer-
derij en door een bijdrage in de onkosten van 
de in de boerderij woonachtige vrijwilligers.

Stichting De Thuishoeve verwacht voor de jaren 2017 - 2021 de volgende inkomsten, uitgaven en 
kosten te hebben.

 2017 2018 2019 2020 2021
Inkomsten uit 
donaties, fond-
sen en subsidies

€ 92.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Inkomsten uit 
activiteiten

€ 4.760,00 € 15.600,00 € 26.850,00 € 91.600,00 € 92.150,00

Uitgaven aan 
doelstelling

€ 90.300,00 € 31.650,00 € 116.350,00 € 138.200,00 € 
136.850,00

Algemene 
kosten

€ 697,00 € 135,00 € 140,00 € 145,00 € 150,00

Activa € 36.363,00 € 64.058,00 € 71.498,00 € 57.993,00 € 48.511,00
Passiva/eigen 
vermogen

€ 36.363,00 € 64.058,00 € 71.498,00 € 57.993,00 € 48.511,00

‘Uitgaven niet aan de doelstelling’ betreffen 
opstartkosten (in 2017) voor de stichting en 
bankkosten. Activa en passiva zijn begroot voor 
31 december van het betreffende jaar. Activa 
bestaan uit vaste activa en het kassaldo. Passi-
va wordt gevormd door het eigen vermogen.
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7. Organisatie
Rechtsvorm, inschrijving, 
fiscaalnummer
Stichting De Thuishoeve is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rot-
terdam onder nummer 6746396, vestigingsadres Kerkstraat 25 te Poortugaal, gemeente Albrands-
waard. 

Het bestuur bestaat uit drie bestuurders. Het voorzitterschap is in handen van mevrouw Mirjam 
Borgdorff, Penningmeester van Stichting De Thuishoeve is de mevrouw Judith Vreugdenhil en 
de mevrouw Radka Kuijpers is 
secretaris.  Het bestuur is verant-
woordelijk voor visie en beleid van 
de stichting. Hierbij worden zij 
ondersteund door hun partners, 
Natan Borgdorff, Bart Kuijpers en 
Gerhard Vreugdenhil. Deze zes 
personen vormen samen het kern-
team van de Thuishoeve.

Het fiscaal nummer van de stich-
ting is 857006381.

Communicatie
Intern (bestuur en kerngroep onderling en nauwe betrokkenen):
• Het kernteam vergadert eens per maand.
• Elke week, schoolvakanties uitgezonderd, is het bestuur bij elkaar om te overleggen of om  
 uitvoerende taken te doen.
• Verder is er contact via e-mail, telefoon, whatsapp en social media.
• Jaarlijks houdt het bestuur een evaluerende vergadering en wordt het jaarverslag voor het  
 achterliggende en plan voor toekomstige jaar vastgesteld.

Extern (donateurs, omwonenden, geïnteresseerden) :
• Jaarlijkse informatiebijeenkomst / inloop dag over stand van zaken.
• Bij gebeurtenissen die van belang zijn voor de omgeving of mogelijk overlast kunnen geven,  
 worden informatiebrieven verspreid in de buurt.
• Bij de oprit naar de boerderij is een informatiebord met algemene informatie en nieuws.
• Tweemaandelijks komt er een nieuwsbrief uit.
• Artikelen in plaatselijke huis-aan-huis krant.
• Social media
• Jaarverslagen en beleidsplan


