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Stichting Vrienden van The Abbey - 
Beleidsplan  
 

Inleiding  
 
Sinds Januari 2020 is The Abbey een samenwerking van verschillende maatschappelijke 
organisaties die zich samen inspannen voor een zorggemeenschap, een trainingscentrum, 
een retraitecentrum, een keuken- en ontmoetingsruimte, een pastoraal centrum en de 
opvang van moeders en kinderen. 
 
In ‘Activiteiten van The Abbey’ wordt dit nader toegelicht. 
 
Dit beleidsplan heeft een geldigheid van januari 2020 t/m december 2020 

Missie en visie van The Abbey 
The Abbey richt zich vanuit een maatschappelijke bewogenheid vanuit het christelijk geloof 
op het bieden van diverse maatschappelijke activiteiten die gericht zijn op groei en herstel 
van mensen. 

Strategie van The Abbey 
The Abbey wil haar doel onder meer te bereiken door in samenwerking met andere 
maatschappelijke organisaties: 

a. het aanbieden van maatschappelijk ondersteunende begeleiding, individueel of in 
groepsverband; 

b. het verzorgen van conferenties en cursussen; 
c. het ondersteunen, adviseren, trainen en coachen van kerken, organisaties, bedrijven 

en individuen aan de hand van de Bijbel, tot genezing, herstel en vrijheid in Christus; 
d. het organiseren van samenkomsten waarin christenen hun geloof kunnen beleven; 
e. het werven, beheren en onderhouden van gebouwen en andere accommodaties, die 

worden gebruikt voor de genoemde activiteiten; 
f. het (financieel) ondersteunen van organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven; 
g. het vormen en actief werven van vermogen uit schenkingen, erfstellingen en/of 

legaten om uit de opbrengsten daarvan op langere termijn de doelstelling van de 
stichting te kunnen verwezenlijken; 

Uitgangspunten The Abbey 
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst en is een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI). 
De Stichting is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerd, onfeilbaar en 
gezaghebbend Woord. In dit Woord openbaart God zijn scheppend en verlossend handelen 
in Jezus Christus. 
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Activiteiten van The Abbey 
Zorggemeenschap 
Centraal zal in de opzet van “The Abbey” een zorggemeenschap staan die gericht is op 
mensen die een gezonde basis in hun leven nodig hebben en voor wie het wonen in een 
gezonde gemeenschap essentieel is voor een gezonde ontwikkeling en participatie in de 
samenleving. De gemeenschap zal onder begeleiding komen te staan van een aantal 
agogisch opgeleide begeleiders. De zorggemeenschap heeft echter niet het karakter van een 
zorginstelling. Bewoners maken waar nodig gebruik van reguliere zorg. Zoveel als mogelijk 
wordt een normaal leven nagestreefd. Mensen die in “The Abbey” komen wonen, doen dat 
vanuit de weloverwogen keuze om hun leven op grond van christelijke principes te bouwen. 
In de zorggemeenschap is dan ook sprake van diverse christelijke bezinningsmomenten. 
 
Het concept zorggemeenschap 

Het concept zorggemeenschap kan goed worden verduidelijkt vanuit het onderscheid 
tussen trauma’s type a en b. Een type b trauma is het gevolg van een specifieke 
traumatische gebeurtenis zoals lichamelijk geweld, een ongeluk, een echtscheiding of 
het verlies van een kind. Wanneer iemand een gezonde psychische en emotionele 
basis in zijn leven heeft, is kortdurende behandeling meestal voldoende. Bij een type a 
trauma ligt dit anders. Een type a trauma is het gevolg van vaak jarenlange 
verwaarlozing van specifieke basisbehoeften, zoals verlating, gezonde grenzen, een 
ongezonde emotionele thuissituatie of zelfs een gebrek aan aangeleerde basic life 
skills. Mensen met trauma type a ervaren vaak een gebrek aan regie in hun leven, 
hebben moeite met het bouwen van gezonde relaties, zijn structuurloos en passief 
en/of kennen onvoldoende hun eigen mogelijkheden en beperkingen.  
Een deel van deze groep is langdurig werkloos, niet in staat opleidingen af te maken 
of werk vast te houden. Een deel is uit zicht doordat ouders of partners 
verantwoordelijkheden overnemen. En een deel belandt langdurig in een WMO 
instelling. Mensen die worstelen met trauma’s type a hebben vooral baat bij een 
gezonde gemeenschap waar zij een periode deel van uit kunnen maken om een 
gezonde basis in hun leven te bouwen. Een zorggemeenschap biedt het 
therapeutische klimaat waarbinnen deze mensen tot groei en herstel kunnen komen. 
De begeleiding wordt gegeven door een aantal deskundige begeleiders. Er is sprake 
van een daginvulling, begeleidingsgesprekken en trainingen. Mensen verblijven zo’n 1 
á 2 jaar in een zorggemeenschap. Uitgangspunt van het leven in een 
woongemeenschap is dat alles met elkaar en voor elkaar wordt gedaan. Op dit 
manier leren bewoners van meet af aan om de regie in hun leven te nemen, samen te 
werken met anderen, hun sterke en zwakke kanten te ontdekken en de nodige sociale 
vaardigheden. Doordat het programma met en voor elkaar wordt vormgegeven, 
blijven de kosten beperkt. Er hoeft daardoor geen beroep gedaan te worden op 
zorggelden. Mensen betalen huur en een kleine eigen bijdrage voor programma 
kosten. 

 
De zorggemeenschap zal zich vestigen in het voorste gedeelte van “The Abbey en bestaan 
uit ongeveer 18 bewoners.  
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Trainingscentrum 
In het trainingscentrum wordt een divers palet van coaching, trainingen, cursussen en 
conferenties aangeboden zoals ten aanzien van zingeving, familieleven, persoonlijke 
ontwikkeling, leiderschap, cultuur, media, kunst en ondernemerschap. Deze trainingen zijn 
deels bedoeld voor bewoners van de zorggemeenschap en deels voor mensen van buitenaf. 
De trainingsfaciliteiten zullen gefaciliteerd worden in het achterste gedeelte van het klooster 
en hebben een maximale capaciteit van 300 personen in de grote zaal (kapel).  
 
Retraîtecentrum 
Het retraîtecentrum biedt mensen van buitenaf de gelegenheid om 1 of meer dagen in het 
klooster te verblijven, om tegemoet te komen aan de vraag van mensen in de samenleving 
om te kunnen verblijven in een klooster in combinatie met persoonlijke bezinning en/of 
trainingen. 
 
Het moeder en kind huis 
In The Abbey wordt door zorgorganisatie Zijn (www.zijn.nl) een afdeling voor opvang van 
moeders en kinderen gerealiseerd. Het betreft hier de professionele begeleiding van 
moeders tussen de 16 en 34 jaar die willen leren hoe zij hun kind voldoende veiligheid, 
structuur en opvoeding kunnen bieden. 
 
Keuken en ontmoetingsruimte 
De keuken van The Abbey zal gebruikt worden voor maaltijdvoorziening van de bewoners en 
bezoekers van The Abbey. Daarnaast zal de keuken gebruikt worden als sociaal 
werkgelegenheid project. 
 
Pastoraal Centrum 
In het pastoraal centrum wordt pastorale hulp geboden aan mensen van buitenaf.  
 
Gebedskapel en tuin 
In het pand zal een gebedskapel ingericht worden, waar mensen naar toe kunnen gaan om 
te bidden. De tuin zal zo worden ingericht dat het ruimte biedt voor ontmoeting, recreatie 
en bezinning.  
 
Evenementen en cultuur 
Een aantal faciliteiten in het pand lenen zich goed om de verbinding te maken met 
maatschappelijke initiatieven op het gebied van evenementen en cultuur. Hierbij moet 
gedacht worden aan klassieke of Jazz concerten in samenwerking met het conservatorium, 
vieringen in verband met huwelijk/begrafenis, trainingen en bijeenkomsten voor 
maatschappelijk georiënteerden doelgroepen (onderwijs, zorg, politiek enz). Een eerste 
partner heeft zich daarvoor aangemeld te weten Nieuw Leven Maastricht. Zij zullen hun 
ontmoetingen gaan houden in en rondom de kapel van The Abbey. 

Samenwerking met andere stichtingen en organisaties 
Alle bovengenoemde activiteiten zullen worden vormgegeven in nauwe samenwerking 
tussen onderstaande maatschappelijke organisaties die zich zullen verenigen in het project 
“The Abbey”.  
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• Stichting Kingdom Lifestyle  
• Golden stay 
• Nieuw Leven Maastricht 
• Momentum4Growth 
• ZIJN Zorgorganisatie 

Speerpunten 2020 
- Gereedmaken voor gebruik: verbouwing, inrichting en onderhoud 

o Zie bijlage 
- Uitwerken samenwerkingsverbanden 
- Genereren inkomstenstroom door verwerven fondsen en inkomsten uit verhuur en 

exploitatie 
 

Organisatie The Abbey 
Bestuur van de stichting 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van The Abbey bestaat uit: 

- Bert de Hoop – Voorzitter 
- Wouter van Twillert – Penningmeester 
- Wybren van Keulen – Secretaris 

Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten van bestuurders worden vergoed, mits gerelateerd 
aan activiteiten voor The Abbey. 
 
In de statuten van de Stichting is vastgelegd wat de procedures zijn voor aanstelling van 
bestuursleden, besluitvorming, vergaderverplichtingen en vastlegging.  
 
Wijze van werving van fondsen 
Fondsen zullen worden geworven op meerdere manieren: 

- Maandelijkse en eenmalige donaties vanuit het op te bouwen bevriende netwerk  
- Subsidies van de (lokale) overheid 
- Subsidies uit vermogensfondsen 
- Sponsoring vanuit kerken en Christelijke organisaties 

 
Daarnaast zullen er door Stichting Kingdom Lifestyle inkomsten verworven worden uit de 
exploitatie van The Abbey: 

- Verhuuropbrengsten:  
o Verhuur van woonruimte voor korte (enkele dagen) en langere tijd (meer dan 

3 maanden) 
o Verhuur van zalen aan organisatie, stichtingen, kerken en individuen voor 

samenkomsten, trainingen, bruiloften etc. 
- Inkomsten door catering en verzorgen van maaltijden voor inwoners en gasten 
- Verkoop van boeken en merchandise van The Abbey 

 
 
 



 
 

 5 

      

Beheer van het vermogen van de Stichting 
Het vermogen van de Stichting is bij aanvang nihil. 
Het streven is om in 2020 een continuiteïtsreserve op te bouwen. 
 
Besteding van het vermogen van de Stichting 
Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de Stichting zodanig is ingericht, dat 
daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van: 

- de onkostenvergoedingen die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders; 
- de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de 

Stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de Stichting; 
- de inkomsten van de Stichting; 
- het vermogen van de Stichting. 

 
Contactgegevens 
Correspondentie en bezoekadres The Abbey: 
Bert de Hoop 
Pater Kustersweg 24 
6267 NL Cadier en Keer 
 
Bezoekadres The Abbey: 
“The Abbey”  
Pater Kustersweg 24 
6267 NL Cadier en Keer 
 
ANBI 
De ANBI erkenning is aangevraagd voor Stichting Vrienden van The Abbey.  
 
 


