
Stichting De Brink 

Vestigingsplaats en doelstelling.
Stichting De Brink is gevestigd volgens de statuten in Schoorl, thans deel uitmakend van de Gemeente  
Bergen.

De Stichting heeft als doel de bevordering van de toepassing en ontwikkeling van de biologisch-
dynamische landbouwmethode en van de daaruit voortvloeiende therapeutische, sociaal en 
educatieve mogelijkheden, welke de aarde en het algemeen belang dienen.

Dit doel wil de Stichting bereiken door het verwerven, bouwen en beheren van onroerende zaken en  
het hierop vestigen van biologisch-dynamische boerderijen, waar agrarische zorggemeenschappen en 
dagcentra ten behoeve van mensen met ontwikkelingsstoornissen zich kunnen vestigen en 
ontwikkelen. 

Voorts onderscheidt de Stichting zich door los van de vrije marktwaarde  het beheren en laten  
beheren op een biologisch-dynamische wijze van boerenhoeven met landerijen. Daarbij biedt zij alle  
mogelijke vormen van antroposofische zorg en educatie
De Stichting beoogt niet het maken van winst, doch zet haar middelen in ten behoeve van genoemde  
doelen en ten dienste van het algemeen nut.

ANBI-status.
Om in aanmerking te komen voor deze status zal de Stichting aan een aantal voorwaarden moeten  
voldoen en het bestuur wil aan al deze voorwaarden voldoen. Daarnaast zal het bestuur  in het kader 
van de transparantie de werkwijzen en besluiten zichtbaar maken.

De naam blijkt uit het voorgaande.

Het RSIN nummer luidt:   6206827
 
Stichting De Brink is te bereiken op de Duinweg 125, 1871AH te Schoorl.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland 
onder nummer: 41239022
De website kunt u vinden onder: http://www.noorderhoeve.nl/index.php?page=de-brink
Het e-mail adres luidt: erf@noorderhoeve.nl
Het telefoonnummer luidt : 072-5091738.
Het faxnummer luidt: 072-5496019.

Het bestuur dient tenminste te bestaan uit 5 personen en is als volgt:
Voorzitter: Dhr. A.G.A. Boots, woonachtig te Alkmaar;
Secretaris: vacant;
Penningmeester: Dhr. J.H. Bouman, woonachtig te Gouda;
Lid van het bestuur: mevr. R.R. van Hees, woonachtig te Hilversum;
Lid van het bestuur: vacant.

Geen der bestuurders is veroordeeld door justitie en een ieder kan een verklaring van goedgedrag  
overleggen. De bestuurders kunnen niet beschikken over het vermogen van de Stichting. Aan geen  
der bestuursleden wordt een vergoeding gegeven. Wel mogen de gemaakte onkosten in rekening  
worden gebracht.

Het beleidsplan
Stichting De Brink is een zelfstandige stichting, opgenomen in een samenwerkingsverband

http://www.noorderhoeve.nl/index.php?page=de-brink


genaamd De Noorderhoeve. De Noorderhoeve is een begrip in de omgeving van de Gemeente  
Bergen en Alkmaar en staat voor het verstrekken van zorg, maar ook het leveren van biologisch-
dynamische produkten aan de wijde omgeving.

Ter toelichting het volgende.
Stichting De Brink stelt aan Stichting De Linde en aan de maatschap van boeren(v.o.f.) de gebouwen  
en de landerijen ter beschikking  voor haar maatschappelijke doelstellingen door middel van  niet  
commerciële huur- en pachtcontracten. De Linde verzorgt haar cliënten door middel van intramurale  
en extramurale zorg. De v.o.f. bebouwt en beweidt de landerijen in samenwerking met Stichting De 
Linde. 

Stichting De Brink stelt haar landerijen en gebouwen tegen een niet marktconform lage vergoeding  
beschikbaar ter ondersteuning van de zorgactiviteiten. Stichting De Brink streeft niet naar het maken  
van winst. 

Eventuele overschotten komen ten goede aan uitbreidingen van de accommodaties dan wel gronden  
voor het opvangen van nieuwe groepen mensen met een beperking en een zorgvraag. Het doel is dan  
ook de cliënten op een plezierige wijze te leren en taken te laten uitvoeren op de boerderij, d.m.v.  
dierenverzorging, werken in de tuinen en op de landerijen. Educatie t.b.v. de cliënten is eveneens een  
doel van de Stichting.

Het beleid voor 2016

De Stichting zet zich actief in t.b.v. de cliënten van Stichting De Linde om goede woon- en  
werkvoorzieningen te realiseren en te onderhouden, waardoor de cliënten in staat zijn om zichzelf te  
ontplooien en werkzaam te zijn in een boerengemeenschap.

De Stichting gaat het nieuwe woongebouw aan het Grote Heklaantje wijzigen om het mogelijk te  
maken dat enige cliënten van De Linde kunnen leren zelfstandig te functioneren. Hierdoor wordt de  
weg terug naar de maatschappij bevorderd. 

Het keurmerk Demeter is een doel op zich en De Brink blijft zich inzetten om dit keurmerk te  
behouden.

Door de wijzigingen in de zorg, maar ook in de financiële wereld wordt voorlopig afgezien van  
uitbreidingen. 

Er zal actief worden gezocht naar nieuwe bestuursleden, zodat wordt voldaan aan de vereisten van de  
statuten.

Een wijziging van de statuten is nog in voorbereiding.



Bestuursverslag 2015

In Schoorl, daar waar het Noord-Hollands duingebied overgaat in de polder, liggen aan de Duinweg te 
Schoorl en aan het Grote Heklaantje te Bergen de diverse gebouwen en landerijen t.b.v. de zorg- en  
landbouwonderneming. 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 biologisch-dynamisch landbouwbedrijf waar  
al spoedig veel aandacht uitging naar zorg en educatie.

Inmiddels is de Noorderhoeve, de verzamelnaam van het samenwerkingsverband tussen St. De Brink  
en St. De Linde en de Maatschap van boeren, uitgegroeid tot een sociaal modern  
landbouwproductieonderneming van 48 ha. Iedere dag werkt een team van ongeveer 50 hulpboeren 
en bijzondere vrijwilligers met de 18 medewerkers en 7 ondernemers boeren en boerinnen op de  
boerderij.  De maatschap pacht van de Brink de gronden en de zorginstelling “De Linde” huurt de  
opstallen. De woonhuizen worden door Stichting “De Linde”, verantwoordelijk voor de zorg  
gehuurd.

Het Bestuur.
De doelstelling om te komen tot uitbreiding van het bestuur is ook nu niet waar gemaakt. Wel is het  
bestuur zich aan het beraden over de toekomstige structuur van de bestuurlijke organisatie. Dit in  
samenhang met de overige entiteiten van de Noorderhoeve. Het bestuur bestaat nog steeds uit 3  
personen en hun bestuurlijke activiteiten worden niet gehonoreerd. Eventuele onkosten worden  
vergoed. 

Exploitatie.
Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo. In 2015 is door De Brink, conform haar  
doelstellingen een geldelijke bijdrage geleverd in de educatie van de cliënten, alsmede heeft St. De  
Marsen te Landsmeer, een gelijksoortig initiatief als De Noorderhoeve, een geldelijke bijdrage  
gekregen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording
Het jaar 2015 kenmerkte zich door periode van rust. De nieuwe locatie aan het Heklaantje werd als  
plezierig ervaren door de cliënten en zij hebben de gelegenheid gekregen zich thuis te voelen. 

Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag opgemaakt. Het laatste opgemaakte verslag is dat van 2015  
en wordt hierna weergegeven met vermelding van de cijfers over 2014. 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2015 op 6 juli 2016 vastgesteld en goedgekeurd op grond van het  
onderzoek door de kascommissie. Aan de penningmeester is décharge verleend.



BALANS
31-12-2015 31-12-2014

Activa € €
Grond en opstallen 3.874.572   4.012.967  
Te vorderen 319.560       377.876      
Banken 154.104       237.771      

4.348.236   4.628.614  

Passiva
Eigen vermogen 932.679       914.876      
Hypotheken en leningen 3.290.867   3.617.166  
Reserves 114.303       86.039        
Te betalen kosten 10.387         10.533        

4.348.236   4.628.614  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015 2014

Inkomsten € €
Pacht en huur 338.136       323.469      
Rente hypotheken u.g. 23.801         29.263        

361.937       352.732      

Kosten
Rente 124.610       128.307      
Betaalde pacht 2.376           2.376          
Overige kosten 84.753         70.679        
Afschrijvingen 138.395       138.395      
Schenkingen 20.000         10.000        

370.134       349.757      

Nadelig/batig saldo -8.197          2.975          
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