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 biologischdynamische 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.
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 NoordwestHolland 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 3 personen. Thans bestaat zij uit 3 personen, te
weten:
Voorzitter: Dhr. S.J.J. Valkering, woonachtig te Limmen;
Penningmeester: Dhr. P.E.M. Spiekermann, woonachtig te Alkmaar;
Secretaris: Dhr. J. Mesu woonachtig te Egmond aan Zee
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
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 biologischdynamische produkten aan de wijde omgeving. Per 1 januari 2022 is de Noorderhoeve
onderdeel van de Raphaelstichting geworden.
Het is jammer dat de Europese regelgeving het niet mogelijk maakt om meer vee te houden op
de boerderijen. De mestquota laten dit niet toe.
Ter toelichting het volgende.

Stichting De Brink stelt aan de Raphael Stichting de gebouwen en de landerijen ter beschikking
voor haar maatschappelijke doelstellingen door middel van niet commerciële huur- en
pachtcontracten. De Raphaelstichting verzorgt haar cliënten door middel van intramurale en
extramurale zorg. De Stichting bebouwt en beweidt de landerijen.
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 2022
De Stichting zet zich actief in t.b.v. de cliënten van de Raphaelstichting 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 heeft het nieuwe woongebouw aan het Grote Heklaantje gewijzigd in 2017. Cliënten
van De Raphaelstichting, kunnen leren zelfstandig te functioneren. Deze leerweg maakt het
mogelijk voor cliënten om na een zekere periode hun weg te vinden in de maatschappij.
Het keurmerk Demeter is een doel op zich en De Brink blijft zich inzetten om dit keurmerk te
behouden.
Het bestuur is in 2021 gewijzigd. Voorzitter Ton Boots is afgetreden na een tiental jaren
voorzitter te zijn geweest. Hij wordt vervangen door Siem Valkering. De heer Jan Mesu is
toegetreden als secretaris. Paul Spiekermann is aangebleven als Penningmeester. De heer
Siem Koomen is teruggetreden. De Stichting voldoet aan de eis van drie Bestuurleden, zoals in
de statuten is opgenomen.
In het kader van milieubewust, gezond, veilig en maatschappelijk verantwoord ondernemen wil
St. De Brink in 2022 een aanvang maken met het verduurzamen van de gebouwen.

