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Beleidsplan 2017 - 2020 
 

 
 
 
Voorwoord  
 
In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor de komende jaren beschreven. 
Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van L’Abri-france en in het bijzonder voor onze 
sponsors. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder 
vorm zal geven.  
  
Veenendaal,  30 november  2017 
  
Het bestuur   
 
 

1. Algemeen 
 
1.1. Missie 
 
l'Abri is het Franse woord voor "schuilplaats". Een schuilplaats is een soort herberg waar je tijdelijk 
onderdak kunt krijgen.  
 
De missie van L’Abri-france  is om jongeren en (jong-)volwassenen met psychische, psychosociale en 
psychosociale stoornissen te helpen bij het re-integreren in de maatschappij.  
L’Abri-france  wil deze begeleiding bieden aan, met name, jongeren vanaf 16 jaar met een protestants-
christelijke levensovertuiging. 
Buiten de doelgroep behoren de jongeren met een beneden gemiddeld of lager intelligentie niveau, 
jongeren met een zodanig ernstige problematiek dat eerst behandeling binnen jeugdhulpverlening 
noodzakelijk is of jongeren met rand psychiatrische problematiek. Onder ernstige problematiek valt ook 
verslavingsproblematiek onder andere op het terrein van drugs, alcohol en gokken. 
 

1.2. Visie 
 
l'Abri-france biedt jongeren in Frankrijk, gedurende een afgebakende periode, een prikkelarme, 
gestructureerde leefomgeving met liefde, een luisterend oor en een warme huiskamer. Jongeren leren 
hierdoor weer structuur in hun leven brengen, zelfstandig te functioneren, verantwoordelijkheid te 
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dragen en te werken aan een positief zelfbeeld. Hierdoor zijn de jongeren in staat om aan het einde van 
hun verblijf in de maatschappij te re-integreren. 
 

1.3. Identiteit  
 
De grondslag van de identiteit van L’Abri-france  ligt in de Bijbel als het door God geïnspireerde, 
onfeilbare en gezaghebbende Woord. Hoewel het bestuur en de medewerkers van L’Abri-france de drie 
Reformatorische belijdenisgeschriften: De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis 
en de Dordtse Leerregels onderschrijven, staat de herbergfunctie open voor alle herberggasten die deze 
levensovertuiging respecteren. De te verrichten activiteiten zijn gebaseerd op Bijbelse waarden als 
Christelijke vrijheid en dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, liefde en respect jegens de naaste. Onze 
overtuiging is dat het leven vanuit deze principes door een ieder, van welke kerkelijke achtergrond dan 
ook, van groot belang is om te groeien naar geestelijke volwassenheid. 
 
In de Bijbel wordt gesproken over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). De 
herberg heeft daar een functie van tijdelijk onderdak en verzorgingsplaats. L’Abri-france  wil als 
logeerhuis en herstellingsoord op een praktische wijze uitvoering geven aan deze functie.  
 
 

1.4. Doelstellingen 

 Een logeerhuis of herstellingsoord voor jongeren en ( jong) volwassenen met een ( bij voorkeur) 
protestants-christelijke levensovertuiging; 

 in een prikkelarme leefomgeving in Frankrijk, met een andere cultuur en een andere taal; 
 zonder oude verleidingen, dus even helemaal weg uit de thuissituatie en toch binnen een redelijke 

tijd bereisbaar vanuit Nederland; 
 met en "warme" huiskamer waarin persoonlijke aandacht, christelijke naastenliefde en geborgenheid 

centraal staat; 
 het geven van gelegenheid te praten over identiteits- en levensvragen en bezinningsmomenten om 

na te denken en 
 een "eigen" ruimte om even terug te kunnen trekken en tot rust te komen; 
 een gestructureerd dagprogramma met voldoende begeleiding bij allerlei binnen- en 

buitenactiviteiten waaronder dierverzorging, tuinieren, klussen in en rond een Bed & Breakfast/ zorg-
 boerderij; 

 ontspanning, waaronder lezen, sporten, vissen, muziek maken en luisteren. 

De realisatie van deze doelstellingen van L’Abri-france  is mogelijk door een samenwerkings-
overeenkomst met La Montagne te Tournus in Zuid Bourgogne. La Montagne biedt passende 
accommodatie en faciliteiten. 
 

1.5. Waarom Frankrijk? 
 
Uit ervaring blijkt dat jongvolwassenen na verblijf in een prikkelarme omgeving waarin, zonder invloeden 
van vrienden en familie, nieuwe en positieve ervaringen zijn opgedaan, gemakkelijker een nieuwe start 
in Nederland kunnen maken. Het is diverse malen voorgekomen dat een jongvolwassene na een 
langdurig traject in Nederland bij L’Abri-france in Frankrijk kwam en daar snel resultaten boekte. De 
jongeren kiezen er zelf voor om naar Frankrijk te gaan en zijn dus van plan er iets van te maken.  
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De ingredienten zijn: de eenvoudigheid van het Franse leven en het even echt helemaal weg zijn uit de 
thuissituatie en het feit dat zij of hij even niet hoeft te denken aan de dingen van alledag en het moeten 
voldoen aan wat de oude sociale omgeving van hem of haar verwacht. Een ander land, een andere 
cultuur en een andere taal, weinig herinnert hen aan Nederland.  
 
 

1.6. Waarom bij La Montagne in Tournus?  
 
Op La Montagne, wonen en werken Joan en Truus Koster, daarbij geholpen door vrijwilligers.  
Middels La Montagne Chambres d’Hôtes willen zij de doelstellingen van L ‘Abri-france helpen realiseren. 
La Montagne heeft een geweldig vergezicht op de Jura en Zwitserse alpen en ligt nabij Tournus in de 
Bourgogne, 5 kilometer vanaf de afslag 27 van dee A6 ( Route du Soleil) en 777 kilometer vanaf midden 
Nederland. Met de auto in 8 uur aan te reizen. Tournus is een zeer bezienswaardige stad met een eigen 
spoorwegstation. 
 
Het verblijf in de prikkelvrije omgeving van de eeuwenoude wijnboerderij La Montagne brengt een mens 
dichter bij zichzelf en de essentie van het leven. Het verzorgen van beesten en “het werken” in deze 
omgeving met de prachtige natuur werkt genezend en geeft voldoening. De kleinschaligheid houdt het 
overzichtelijk. 
 
De begeleiding bestaat uit het voeren van gesprekken waarbij onder meer zelfstandigheid, eigenwaarde 
en identiteit, positief zelfbeeld, verwerking van beschadigingen e.d. een plaats heeft. Ook de pastorale 
zorg heeft een belangrijke plaats in het geheel. De activiteiten van de jongeren zijn afgestemd op hun 
hulpvraag en passen bij de persoon. Men leert hier te onthaasten en ervaart de rust en ruimte van het 
Franse platteland. Jongeren krijgen weer energie door elke dag (bijvoorbeeld met de hond) te wandelen, 
te fietsen of mountainbiken, te sporten en als het weer het toelaat te zwemmen, muziek te maken of te 
luisteren, te tekenen of schilderen of door klusjes te doen in en om huis zoals paarden borstelen, geiten, 
kippen en poezen te voeren, mee te helpen bij de renovatie, of door heerlijk buiten bezig te zijn in de 
tuin en te genieten van het geweldige uitzicht. Er wordt een duidelijke structuur in het dagritme 
aangeboden met eenmaal per week een “cultureel” frans uitje. 
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2. Organisatie  

 

 
2.1. Het bestuur  
  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en het financieel beheer. De stichting heeft een 
bestuur dat bestaat uit tenminste drie bestuursleden; een voorzitter, een penningmeester en een 
secretaris 
De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd 
door het bestuur voor onbepaalde tijd.  
 
 

2.2. Gedragscode  
  
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat 
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden 
worden. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.  
 

2.3. Vergadercyclus  
  
Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit wenselijk 
achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk 
bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.  
  

2.4. Samenwerking  
  
L’Abri-france wil nauw samenwerken met de verwijzers en ouders/wettelijke vertegenwoordigers in 
Nederland, om de periode in Frankrijk zo succesvol mogelijk te maken. Deze samenwerking heeft 
betrekking op de intake, plaatsing en begeleiding van jongeren bij L’Abri-france . De instanties waarmee 
L’Abri-france samenwerkt, is bureau Passio voor maatschappelijk werk uit Veenendaal en Tebah 
counselling uit Renswoude. Deze samenwerking waarborgt dat de begeleiding van de gasten gebeurt 
binnen de wettelijke normen die hier voor gelden, ondermeer op het gebied van intake, 
kwaliteitsbewaking, nazorg en klachten procedures.  
Verder laat L’Abri-france zich adviseren en ondersteunen door een aantal vrijwilligers en adviseurs o.a. 
op het gebied van:  

• marketing  
• communicatie (o.a. website);  
• werving sponsors en donateurs;  

 fiscaliteiten;  
• uitvoering van projecten.  

 

2.5. ANBI  
  
Stichting L’Abri-france heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door de 
Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat 
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giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. In verband met deze regelgeving 
staat op een apart tabblad van de website van de stichting minimaal alle wettelijk vereiste informatie. 
 

2.6. Financieel verslag en besteding financiële middelen 
 
Het bestuur legt middels een Financieel verslag verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid 
over een kalenderjaar. Het financieel verslag verschijnt jaarlijks vóór 1 juni. Deze is openbaar en te 
vinden op de website.  
  
De verworven fondsen zullen bij een in Nederland gevestigde bank in liquide vorm in bewaring worden 
gegeven (rekening-courant, spaarrekening of deposito’s). Dit zal geschieden door het bestuur van de 
Stichting. Belegging in aandelen of obligaties wordt uitgesloten. 
 
De besteding van de fondsen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De eigenlijke doelbesteding zal 
geschieden op basis van de samenwerkingsovereenkomst met La Montagne. Om de personele kosten 
van de verzorgers te beperken worden de activiteiten van de jongeren gecombineerd met de B&B 
activiteiten van La Montagne. L ‘Abri-france huurt accommodatie in van La Montagne die de 
investeringen van het project voor haar rekening heeft genomen. Verder zullen kosten vergoed worden 
aan bemiddelende en adviserende instanties en personen. 
De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bank, PR kosten, kosten 
van kamer van koophandel en overige algemene kosten. Veelal worden de kosten van reizen etc. door 
het bestuur voor eigen rekening genomen.  
Alle opbrengsten en kosten worden verantwoord in de boekjaar waarop zij betrekking hebben.  
 

2.7. Vermindering werkdruk 
Aangezien het 24/7 bezig zijn voor jongeren niet langer wenselijk is voor het beheerdersechtpaar Koster 
zijn we in 2015 en 2016 op zoek gegaan naar een nieuw Nederlands echtpaar om zodoende elkaar af te 
kunnen lossen en de werkdruk te verdelen. Met verschillende echtparen en organisaties hebben we als 
bestuur een traject verkend om tot nauwere samenwerking te komen. Omdat het helaas niet gelukt is 
om uiteindelijk tot een intentieovereenkomst  te komen heeft de familie Koster besloten vaker naar 
Nederland te gaan en La Montagne in 2017 te koop te zetten. Dit betekend dat de stichting L’Abri-france 
de komende tijd alleen nog in de reguliere vakantieperiodes open is.  
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3. Doelstellingen voor 2017-2020 
 

3.1. Marketing en PR 
Gezien de huidige ontwikkelingen en plannen van wijziging van activiteiten zijn er geen actieve 
marketing en PR plannen, met uitzondering van de reguliere nieuwsbrief in december om onze 
achterban te informeren. Zodra duidelijkheid is over de ontwikkelrichting zal daar bekendheid aan 
gegeven worden. 
 

3.1. Aanpassing van openingstijden 
 
L’Abri-france  zal vanaf  2017 alleen gedurende een aantal blokweken open zijn. Deze zullen 

overeenkomen met de reguliere scholvakanties.. 
 
 

3.2. Wijziging activiteiten en onderzoek opstart in Nederland 
 
In 2017 gaan we de mogelijkheden onderzoeken om in Nederland een vorm van beschut of begeleid 
zelfstandig wonen te vinden die passend is, daar de nood onder jongeren immers hoog blijft. Het streven 
is om de locatie in Frankrijk te handhaven indien dat door samenwerking met derden financieel haalbaar 
blijkt. 
 

 
 


