
Beleidsplan Jacobushoeve Vessem 

De Jacobushoeve dient verschillende doelen. Zij hangen nauw met elkaar samen. 

 In de eerste plaats is de hoeve een ontmoetingscentrum. Vrijwilligers vinden er een nuttige 

en aangename tijdsbesteding. Bezoekers vinden er een plek waar het goed toeven is en waar 

gezellige gesprekken gemakkelijk van de grond komen. In de statuten van Stichting 

Jacobushoeve Vessem staat het zo: De Stichting bevordert verantwoordelijke, coöperatieve  

en werkbare samenwerkingsvormen en persoonlijke relaties tussen verantwoordelijken, 

vrijwilligers, medewerkers, deelnemers en alle anderen die betrokken zijn bij de activiteiten 

van de stichting. 

 Voorts “De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het scheppen van een 

ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen, waarin iedereen zich optimaal gewaardeerd en 

gerespecteerd weet. Dat geldt ook voor passanten die zich gastvrij ontvangen weten en de 

gelegenheid vinden voor ontmoetingen met anderen.” 

 Een tweede doel is het onderhouden van kringloopwinkels waar overtollig geworden, maar 

nog lang niet versleten, gebruiksvoorwerpen, kleding en boeken een nieuwe eigenaar 

krijgen. In ruil voor een vriendenprijsje. 

 Twee van de drie gebouwen, waarin de Jacobushoeve gevestigd is, genieten de status van 

rijksmonument. Ook het oude erf heeft speciale waarden. In het onderhouden daarvan vindt 

de Jacobushoeve haar volgende doel. Met de opbrengst van de winkels wordt een waardevol 

complex in goede staat gehouden. 

 De Jacobushoeve biedt ook onderdak aan de Wereldwinkel. Die biedt een grote 

verscheidenheid aan producten uit de Derde Wereld aan. De exploitatie is er op gericht 

boeren en ambachtslieden in de Derde Wereld van een rechtvaardig inkomen te voorzien. 

 Elk jaar schenkt de Jacobushoeve een aanzienlijk deel van de opbrengst van haar winkels aan 

ideële projecten in binnen- en buitenland. Het gaat daarbij om Goede Doelen waarbij de 

vrijwilligers van de hoeve rechtstreeks betrokken zijn. Zo bevordert   de hoeve het bewustzijn 

dat minderwelvarende landen en volkeren ook recht hebben op onze steun. 

 De Jacobushoeve kent ook een spirituele dimensie. Die vindt onder mee r haar uitdrukking in 

verbondenheid met pelgrimage naar Santiago de Compostella, de aanwezigheid op het erf 

van het Stiltecentrum, de gekozen vorm van de tuin en evenementen die met regelmaat 

plaats vinden. 

 

Het beleid van Stichting Jacobushoeve is er op gericht al deze doelen op een efficiënte manier te 

realiseren en harmonisch met elkaar te verbinden. 

Het Stichtingsbestuur zet de grote lijnen uit en waakt in algemene zin over een goede uitvoering 

daarvan. De zorg gaat ook en met name uit naar het bewaren van een goede sfeer op de hoeve. 

 Uitgangspunt is dat niemand de baas is over een ander; 

 Alle beslissingen dienen in goed overleg en met respect voor elkaar te worden genomen en 

uitgevoerd; 

 De dagelijkse leiding van de winkels en facilitaire afdelingen ligt in handen van 

coördinatoren. Die voeren onderling geregeld overleg; 



 Daarnaast zijn er verschillende commissies die specifieke onderdelen van het beleid 

behartigen. 

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. 

 

 


