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INLEIDING
In Schoorl, daar waar het Noord-Hollands duingebied overgaat in de polder, ligt agrarisch leer-werkbedrijf de Noorderhoeve. In 1981 startten een boer, een leraar, een arts en een handelsman een maatschappelijk vernieuwend initiatief. Zij richtten stichting De Brink op die de landerijen en gebouwen verwierf. Zo kon er gestart worden met een biologischdynamisch landbouwbedrijf waar al spoedig veel aandacht uitging naar
zorg en educatie.
In 2016, 35 jaar later, is de Noorderhoeve uitgegroeid tot een modern
landbouwproductiebedrijf van 50 ha. waar iedere dag een groep van 50
hulpboeren en vrijwilligers met de boeren en boerinnen meewerkt (dagbesteding). De Noorderhoeve is een bijzonder bedrijf met bijzondere medewerkers dat op twee locaties een thuis biedt aan 18 bewoners (woonvoorziening).
Een bijzonder bedrijf dat net als elk ander gezond bedrijf probeert te zorgen voor een goed werk- en leefklimaat. Een klimaat waarin iedereen
zich, met of zonder hulpvraag, optimaal kan ontwikkelen, kan groeien en
bloeien, op zijn plaats kan vallen, zich gaat verbinden en ontwikkelen. Een
bedrijf dat een mooi product levert, een bedrijf waar men bij wil horen,
waar men trots op is. Door het werken binnen de landbouw, door te werken aan vitaliteit en bodemvruchtbaarheid, door het produceren van eerlijke en zuivere producten, lukt het vaak verrassend gemakkelijk om de
link te leggen naar een gezonder leven, een respectvol en zinvol bestaan.
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De kernwaarden van de Noorderhoeve zijn:
- liefde, eerbied en aandacht voor de levenskracht van de natuur
- verbondenheid, respect en ruimte in menselijke relaties
- creatieve ontwikkeling, wilsontwikkeling en scholing
- (bio-)diversiteit als uitgangspunt voor wederzijdse ontwikkeling en herstel
Vanuit deze kernwaarden werkt de Noorderhoeve aan de volgende doelstellingen:
- de ontwikkeling en toepassing van biologisch-dynamische
landbouwmethodieken in relatie tot sociale landbouw
- het op de markt brengen en ontwikkelen van biologisch-dynamische
producten
- ontwikkeling van ecologisch hoogwaardig landschap
- het creëren van een zodanig veilige plek voor cliënten binnen het landbouwbedrijf dat zij er op een zinvolle en gezonde wijze bezig kunnen zijn,
zich er kunnen verbinden met de natuur en er zichzelf kunnen ontwikkelen
(herstellen)
- waar noodzakelijk bieden van huiselijke woonplekken aan de
cliënten die dit behoeven
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DOELSTELLING
Sinds de start in 1981 ondersteunt de Vriendenstichting de Noorderhoeve
waar mogelijk financieel en in de vorm van het inzetten van menskracht in
haar activiteiten.
Het doel van de Vriendenstichting is drieledig:


Zij biedt financiële steun op die terreinen waarvan de kosten niet gedekt worden door overheidsbijdragen of gelden uit andere bronnen



Zij ondersteunt de public relations, de organisatie van de jaarlijkse
Landgoedfair en ontplooit initiatieven die gericht zijn op het actief betrekken van geïnteresseerden bij de boerderij



Zij verwerft middelen ten einde deze doelstellingen optimaal te kunnen
realiseren
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ACTUEEL BELEID


De Vriendenstichting werkt actief aan het onderhouden en uitbreiden
van haar netwerk ten einde duurzame relaties op te bouwen en middelen te genereren die volledig beschikbaar worden gesteld aan de boerderijgemeenschap



Afgestemd op de actuele behoefte van de Noorderhoeve in al haar geledingen, formuleert De Vriendenstichting jaarlijks actiedoelen die gericht zijn op het verwerven van middelen t.b.v. projecten die dienstbaar zijn aan de verdere ontwikkeling van de boerderijgemeenschap en
haar doelstellingen



Sinds 2009 is de Noorderhoeveschool haar belangrijkste actiedoel



Zij voorziet de Vrienden tevens van actuele informatie over de boerderij en betrekt hen zoveel mogelijk bij de actuele ontwikkeling van de
boerderijgemeenschap



Zij zet zich in voor het werven van nieuwe Vrienden
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FINANCIEEL BELEID


De bestuursleden van de Vriendenstichting werken allen onbezoldigd



Alle schenkgelden komen, na aftrek van een gering bedrag dat nodig is
voor administratieve kosten, volledig ten goede aan de boerderijgemeenschap de Noorderhoeve

BESTEDINGSPLAN 2016 - 2018


Naast jaarlijks vast te stellen doelen zijn de hoofddoelen de bestendiging en verdere ontwikkeling van de Noorderhoeveschool alsmede het
faciliteren van recreatieve voorzieningen voor de cliënten van de Noorderhoeve, waaronder het jaarlijks terugkerende deelnemersuitje

Januari 2016
Duinweg 125
1871 AH Schoorl
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