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Voorwoord 

In 2016 begint het derde jaar van Stichting Het Nieuwe Hoen. De eerste twee jaar zijn voorbij 

gevlogen. Nadat er een geschikte boerderij is gevonden, wordt zowel binnen als buiten alles 

klaargemaakt voor de activeiten die we als stichting graag willen: mensen die er even 

tussenuit willen - omdat dat om welke reden dan ook nodig is - de ruimte geven om dat ook te 

doen. Ongeacht in welke situatie iemand zich bevindt. De meeste inzet van tijd is gedaan in 

voorbereidende werkzaamheden in de boerderij en op het erf. 

Terugkijkend zien we dat God onverwachte deuren opende, en mogelijk maakte wat we niet 

voor mogelijk hielden. 

De komende jaren zijn naar verwachting jaren waarin we de voorbereidingen kunnen 

afronden, en de activeiten van de stichting kunnen uitbreiden. Eind 2016 moet het pand een 

heel eind gevorderd zijn, zodat het aanbieden van weekendverblijf in beeld kan komen. Door 

de weeks is de ruimte dan beschikbaar voor groepen en (bedrijfs)activiteiten.  

Vooruitkijkend willen we met God verder gaan, en ontdekken welke weg Hij gaat. Psalm 127 

zegt: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs werken de arbeiders er aan”. In het verlangen 

om mét God te bouwen, hebben we ook dit meerjarenbeleidsplan opgesteld. Een plan van 

mensen, die niet weten wat ze op hun pad zullen vinden. En tegelijk een plan waarin 

doorklinkt hoe we er willen zijn voor anderen. We zullen ontdekken wat de komende jaren 

brengen! 

Bart van Loenen 

Voorzitter 
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1 Informatie 
 

Naam 

Stichting Het Nieuwe Hoen 

 

(Post)adres 

Hoenweg 3a  

7383RZ VOORST 

 

RSIN 

854345851 

 

Bestuurssamenstelling 

De heer J.A.T. van Loenen – voorzitter 

Mevrouw J.C.D. van Loenen – Boersma – secretaris 

De heer E.C. van Dijk – penningmeester 

Mevrouw J.Y.N. van Dijk – Boersma – bestuurslid 

 

Vergaderingen 

Het bestuur belegt minimaal eenmaal per jaar een bestuursvergadering. 

 

Doelstelling 

Stichting Het Nieuwe Hoen heeft als doel mensen te helpen en gelegenheid te geven zich 

te ontwikkelen, te ontspannen en anderen te ontmoeten. 

We doen dat door iedereen – van jong tot oud, valide en mindervalide – op praktische 

wijze ruimte te bieden. We verzorgen ontmoetingen, eten, drinken, een luisterend oor en 

overnachtingen, in een omgeving die door rust en uitdaging energie geeft. 
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2 Introductie 

2.1 Beschrijving 

Op 12 september 2014 is Stichting Het Nieuwe Hoen opgericht. Maar de oorsprong van deze 
stichting gaat verder terug. Al in 2008 is bij de oprichters van de Het Nieuwe Hoen de wens 
ontstaan om met twee gezinnen ruimte te bieden aan mensen die er – om wat voor reden dan 
ook – even tussenuit moeten.  
 
Die twee gezinnen, dat zijn de gezinnen van Yvonne en Erik van Dijk, en van Nandy en Bart 
van Loenen. Samen zijn zij op zoek gegaan naar een plek waar deze wens gerealiseerd kan 
worden. Die plek is eind 2013 gevonden aan de Hoenweg in Voorst.  
 
De doelstelling van de stichting is als volgt geformuleerd: “Stichting Het Nieuwe Hoen heeft 

als doel mensen te helpen en gelegenheid te geven zich te ontwikkelen, te ontspannen en 

anderen te ontmoeten.” 

We doen dat door iedereen – van jong tot oud – op praktische wijze ruimte te bieden. We 

verzorgen ontmoetingen, eten, drinken, een luisterend oor en overnachtingen, in een 

omgeving die door rust en uitdaging energie geeft. Achter Het Nieuwe Hoen staan gewone 

mensen, die het evangelie van Jezus Christus als drijfveer hebben. 

De omvang van de activiteiten wordt voortdurend afgestemd op de mogelijkheden die het 

pand en de situatie bieden. De verbouwing tot een volwaardige accommodatie is in 

ontwikkeling. In hoofdstuk 3 leest u wat er vanaf 2014 is gebeurd. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in 

de plannen voor de komende jaren. Het – meer concrete – uitvoeringsplan 2016 is in 

hoofdstuk 5 opgenomen. 
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2.2 Bestuur 

In deze paragraaf stelt het bestuur van Stichting Het Nieuwe Hoen zich voor. Op dit moment 

wordt het bestuur gevormd door de volgende vier leden: 

 

Bart van Loenen – Voorzitter  

“Mijn naam is Bart van Loenen; op het moment dat ik dit 

schrijf 38 jaar oud. Vanaf 2014 wonen Nandy en ik met ons 

gezin aan de Hoenweg in Voorst. We hebben deze stap gezet 

omdat we op zoek zijn naar mogelijkheden om andere mensen 

een plek te bieden die op dat moment nodig is. Die plek 

hebben we zelf al gevonden. Nu zijn we bezig om de locatie 

geschikt te maken om ook anderen welkom te heten. Daar gaat 

op dit moment veel tijd in zitten; die inzet is het meer dan 

waard met de mooie vooruitzichten die we hebben!” 

 

Erik van Dijk – Penningmeester  

“Mijn naam is Erik van Dijk. Ik ben 44 jaar en getrouwd met 

Yvonne. Samen hebben we 6 prachtige kinderen gekregen. In 

de nabije toekomst hoop ik stad en dorp te verruilen voor een 

mooie plek buiten. Ik werk met veel plezier in de informatie 

sector en vind het leuk om ook met compleet andere dingen 

bezig te zijn. Op onze nieuwe stek wil ik me inzetten voor de 

mensen die Het Nieuwe Hoen op het oog heeft.” 

 

Nandy van Loenen – Secretaresse  

“Ik ben Nandy, 35 jaar oud, getrouwd met Bart en moeder 

van vier kinderen. Een leuke en uitdagende baan heb ik 

gevonden in het Voortgezet Onderwijs. Van vmbo tot vwo geef 

ik les in Biologie en Verzorging. Mijn hart ligt -naast mijn geloof 

in Jezus- bij jonge pubers in hun ontwikkeling. Ik vind het leuk 

om hen te begeleiden bij alles wat hen bezig houdt. Een liefde 

voor mensen, groen en dieren vind ik zowel in mijn werk als 

thuis. Met vier lieve, jonge kinderen, een grote tuin, boomgaard, 

dieren en een oude boerderij midden in een grote verbouwing, verveel ik mij dan ook niet!” 

 

Yvonne van Dijk – algemeen lid  

“Hallo, ik ben Yvonne van Dijk , 44 jaar en eindelijk woon ik 

(straks) op het mooiste plekje waar ik zou willen wonen: 

buiten… samen met mijn man en 6 kinderen en onze witte 

herder Puck. Als docente Biologie zie ik op mijn school en ook 

verder om mij heen, zoveel mensen die een luisterend oor nodig 

hebben, er even tussen uit moeten, ruimte nodig hebben voor 

zichzelf. Ik vind het fijn hier nu ook vanuit onze boerderij vorm 

aan te geven.” 
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3 Terugblik 

3.1 Inleiding 

Vanaf het moment dat de Het Nieuwe Hoen de beschikking kreeg over een boerderij is er 

volop ingezet op het geschikt maken van deze boerderij tot een accommodatie die alle 

mogelijkheid biedt voor de verschillende activiteiten. In dit hoofdstuk wordt een overzicht 

gegeven van deze voorbereidende werkzaamheden. 

3.2 Stichting Het Nieuwe Hoen 

Bij inschrijving in de registers op 12 september 2014 is de oprichting van Stichting Het 

Nieuwe Hoen een feit. Dit was het moment waarop Het Nieuwe Hoen formeel in het leven is 

geroepen. Een stap die nodig is om de voorgenomen activiteiten mogelijk te maken.  

In juni 2015 is de website van de stichting – en de accommodatie – online gegaan. Op 

www.hetnieuwehoen.nl staat alle informatie over Het Nieuwe Hoen, waaronder ook dit 

meerjarenbeleidsplan.  

Op 23 oktober 2015 heeft de eerste bestuursvergadering plaatsgevonden. In deze 

vergadering constateerden we dankbaar hoe ver de ontwikkelingen op dat moment waren. 

3.3 Samenwerking 

Stichting Het Nieuwe Hoen zet in op gebruikmaking van bestaande ondersteuning en 

structuren. Op veel onderdelen zijn er organisaties actief; we willen graag aanvullend zijn op 

het aanbod van anderen. Om die reden zoeken we actief naar mogelijkheden om samen te 

werken. 

In 2014 en 2015 zijn er gesprekken gevoerd met verschillende partijen die aansluiten bij de 

doestelling van Het Nieuwe Hoen. Gelet op de bruikbaarheid van de locatie op dit moment, 

zijn er twee partijen gevonden met wie op dit moment samengewerkt wordt. 

Vereniging Vrienden van Graaf Otto Coöperatie Zutphen U.A. 

Deze vereniging zet zich onder andere in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 

bereiken. Met deze vereniging is overeengekomen dat de locatie – de boomgaard en de 

accommodatie – ter beschikking staat voor activiteiten die de gezamenlijke belangen dienen. 

Een voorbeeld van de uitwerking hiervan is het uitvoeren van onderhoud aan de boomgaard, 

uitgevoerd door de Vereniging Vrienden van Graaf Otto Coöperatie Zutphen U.A. 

Dorcas 

Doordat Het Nieuwe Hoen over een ruime accommodatie beschikt is een mooie 

samenwerking gevonden met stichting Dorcas. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en 

diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Door kleding en 

andere gebruiksvoorwerpen in te zamelen werken we graag samen met deze organisatie: in 

actie voor medemensen die dat echt nodig hebben. 

3.4 Activiteiten 

Naast de samenwerking met andere partijen is er ook een aantal activiteiten die door Het 

Nieuwe Hoen worden ontplooit en ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Een kampvuur met overnachting voor jongeren van de middelbare school in de 

boomgaard 

- Een vrouwendag – met wandeling en lunch – in en rond de boerderij 

- Een onderhoud- en groendag in de tuin en boomgaard 

 

 

http://www.hetnieuwehoen.nl/


 

 

7 HET NIEUWE HOEN – Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2019 
 

Januari 2016 

 

 

3.5 Accommodatie 

Nadat eind 2013 een geschikte locatie in beeld kwam is een plan opgesteld om deze locatie 

om te bouwen tot geschikte accommodatie voor Stichting Het Nieuwe Hoen. Om Het Nieuwe 

Hoen op een goede manier vorm te kunnen geven is een aantal randvoorwaarden van 

toepassing: 

- Er wonen twee gezinnen in de directe nabijheid voor de benodigde begeleiding; 

- Er is een woonkamer met keuken voor 30 personen beschikbaar; 

- Er is een slaapkamer met hoog-laagbed, een aangepaste badkamer en een tweede 

slaapkamer beschikbaar; 

- Bijna vanzelfsprekend: er is verwarming, warm water, elektriciteit en afvoer 

beschikbaar. 

De afgelopen periode is aan deze randvoorwaarden gewerkt: de infrastructuur van water, gas 

en elektra is gelegd; de afvoer is nagenoeg afgerond en de keuken staat op het punt om 

opgeleverd te worden. Aan een aantal belangrijke randvoorwaarden is voldaan, maar er blijft 

nog een aantal belangrijke punten over.  

Terugblikkend op de afgelopen twee jaar kan geconcludeerd worden dat er veel doelen 

gerealiseerd zijn. In randvoorwaardelijke zin is aan een groot deel van de eisen voldaan. Een 

aantal andere onderdelen is nog niet gerealiseerd. In hoofdstuk 4 wordt hierop nader 

ingegaan, bij de beschrijving van de meerjarige doelen. 
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4 Meerjarige doelen 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 is de doelstelling van de Het Nieuwe Hoen beschreven als: “Stichting Het 

Nieuwe Hoen heeft als doel mensen te helpen en gelegenheid te geven zich te ontwikkelen, 

te ontspannen en anderen te ontmoeten.” 

Om deze doelstelling waar te maken moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. 

De belangrijkste randvoorwaarde is de beschikbaarheid van een volwaardige – en betaalbare 

– locatie. Wanneer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan komt ook de realisatie van 

andere doelstellingen in beeld.  

4.2 Doelstellingen 

Stichting Het Nieuwe Hoen wil activiteiten ontplooien die ondersteuning bieden aan mensen 

die dat op dat moment - om welke reden dan ook – nodig hebben. Daarbij kan gedacht 

worden aan het begeleiden van jeugdgroepen, bijeenkomsten met een meer spirituele insteek 

(retraite bijvoorbeeld) en aan bijeenkomsten die zijn gericht op ontwikkeling van bewustzijn en 

persoonlijke groei (zoals Alpha weekenden). Ook het aanbieden van vakanties voor niet-

draagkrachtige mensen met een beperking (lichamelijk of geestelijk) behoort tot de 

doelstelling van de stichting. Deze activiteiten hebben 24 uur per dag begeleiding nodig. Dit 

betekent dat er intensieve begeleiding van twee echtparen nodig is. De komende jaren wordt 

eraan gewerkt om twee gezinnen een volwaardige woonruimte te bieden in de directe 

nabijheid van de accommodatie. 

Locatie 

Al eerder werd vermeld dat de omvang van de activiteiten voortdurend wordt afgestemd op 

de mogelijkheden die het pand en de situatie op dat moment bieden. Hieruit blijkt echter ook 

het belang van het vergroten van de mogelijkheden die de locatie biedt.  

In de terugblik is aangegeven welke stappen er zijn gezet in randvoorwaardelijke zin. Om de 

locatie geschikt te maken voor de activiteiten van Het Nieuwe Hoen moet er nog het nodige 

worden aangepast. De komende jaren werken we aan de volgende randvoorwaarden: 

- Er is een woonkamer met keuken voor 30 personen beschikbaar; 

- Er is een slaapkamer met hoog-laagbed, een aangepaste badkamer en een tweede 

slaapkamer beschikbaar. 

- De tuin en boomgaard zijn geschikt voor activiteiten van de stichting. 

- Er wonen twee begeleidingsgezinnen in de directe nabijheid. 

Samenwerking 

De komende tijd zal er verder gezocht worden naar partijen waarmee samengewerkt kan 

worden. De lokale overheden komen hierbij in beeld, net als de plaatselijke kerken. Ook 

andere organisaties die actief zijn met vergelijkbare doelstellingen als Het Nieuwe Hoen 

worden verwelkomd voor kennismaking, en het verkennen van mogelijkheden om samen op 

te trekken. 

Nieuwsbrief 

De komende jaren zal er actief gecommuniceerd worden over de activiteiten van Het Nieuwe 

Hoen. Om die reden wordt er een nieuwsbrief in het leven geroepen. Met een frequentie van 

minimaal tweemaal per jaar worden geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de stand 

van zaken bij Het Nieuwe Hoen. 

4.3 Financiën  

De financiële situatie van Het Nieuwe Hoen vraagt de komende periode om aandacht. De 

stichting is relatief onbekend. Bovendien is de omvang van de activiteiten nog beperkt, 



 

 

9 HET NIEUWE HOEN – Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2019 
 

Januari 2016 

 

waardoor ook de inkomsten beperkt zijn. De komende jaren willen we hier verandering in 

brengen.  

 

ANBI status 

Om giften aan Het Nieuwe Hoen fiscaal aantrekkelijk te maken is het zinvol om voor de 

stichting een ANBI status aan te vragen. Aan de voorwaarden wordt voldaan: Het Nieuwe 

Hoen dient het algemeen nut, en bovendien komen alle inkomsten ten goede aan deze 

doelstelling.  

Fondswerving 

Naast een fiscaal vriendelijke manier van schenken wordt er de komende jaren ingezet op 

verschillende manieren van fondsenwerving. Er wordt ingezet op zowel incidentele 

sponsoring, als op meer structurele sponsoring. 

De verschillende vormen van sponsoring die de komende jaren worden uitgewerkt zijn: 

- Vrienden van HNH - met een vaste maandelijkse bijdrage 

- Sponsors voor projecten – in geld of in natura 

- Fondsen – aanschrijven van fondsen die passen bij de doelstelling 

- Leningen – in het netwerk wordt gezocht naar leningen met vriendelijke rentelasten 

- Crowdfunding – er wordt gezocht naar projecten die zich lenen voor crowdfunding 

- Bedrijfuitjes – de locatie biedt veel mogelijkheden voor betaalde activiteiten. 

- Verkoop van appelsappakken: per pak gaat er 4 euro naar Het Nieuwe Hoen 
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5 Uitvoeringsplan 2016  
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld gegeven van wat Het Nieuwe Hoen wil bereiken, 

wat er gebeurd is om dit mogelijk te maken en wat we de komende jaren nog willen 

realiseren. Dit hoofdstuk geeft een meer concreet beeld voor de plannen van 2016. 

Locatie 
In 2016 willen we de accommodatie geschikt hebben voor dagactiviteiten. Hiervoor willen we 
de volgende activiteiten hebben afgerond: 

- Vernieuwen en isoleren van het dak 
- Plaatsen van de wanden van de woonkamer 
- Gebruiksklaar maken van keuken en woonkamer 

 
Samenwerking 
In 2016 willen we verder zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking. Met de gemeente 
Voorst gaan we in gesprek om deze mogelijkheden te verkennen. 
 
Financiën 
De eerste stap is het aanvragen van een ANBI status voor de stichting. Hiermee wordt het 

geven van giften fiscaal vriendelijker mogelijk. 

Daarnaast wordt ingezet op verschillende manieren van fondsenwerving. In 2016 hebben we 

onze focus op vier mogelijkheden, die verder uitgewerkt zullen worden: 

- Vrienden van HNH - met een vaste maandelijkse bijdrage 

- Leningen – in het netwerk wordt gezocht naar leningen met vriendelijke rentelasten 

- Bedrijfuitjes – de locatie biedt veel mogelijkheden voor betaalde activiteiten. 

- Verkoop van appelsappakken: per pak gaat er 4 euro naar Het Nieuwe Hoen 
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6 Financiën 
Om de voorgaande (meerjarige) doelstellingen te realiseren zijn er inkomsten nodig. In dit 

hoofdstuk wordt aangegeven hoe met de financiële middelen wordt omgegaan. 

6.1 Inkomsten 

Stichting Het Nieuwe Hoen ontvangt inkomsten voornamelijk door middel van giften. Deze 

giften worden op dit moment hoofdzakelijk door particulieren gegeven. In de toekomst is het 

mogelijk dat kerken en bedrijven giften geven. 

6.2 Beheer van vermogen 

Het bestuur zorgt voor een gezond financieel beheer. Transparantie is daarbij van groot 

belang. Hier geven wij op de volgende manier invulling aan: 

- het opstellen van een financieel jaarverslag; 

- het beheer van de middelen; 

- het conform de doelstelling besteden van de middelen; 

- het verzorgen van een gezonde financiële buffer om tegenvallende inkomsten op te vangen 

of grotere toekomstige uitgaven mogelijk te maken. 

6.3 Vergoeding bestuur 

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 
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Bezoek ons op: www.hetnieuwehoen.nl 

Of kom langs aan Hoenweg 3a in Voorst. 

http://www.hetnieuwehoen.nl/

