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In dit jaarverslag zal regelmatig verwezen worden naar de website. Op onze website staat enorm veel informatie
over onze stichting. De website is: www.spglangstraat.nl. Zie ook kopje 6: communicatie.

Voorwoord:
Beste lezer van dit jaarverslag. Wat is dit jaar weer voorbij gevlogen! We hebben vele lessen gehad, mooie ritten
gemaakt. We zijn op wedstrijden geweest, we hebben serieus gedaan en hebben vooral veel lol gehad samen. We
zijn op zoek geweest naar een nieuwe instructrice, hadden die gevonden en raakte die helaas ook kwijt. Ruiters
hebben individuele doelen gehaald en vrijwilligers zijn daar super trots op geweest.

1. Oprichting, doelstelling en registratie:
Stichting Paardrijden Gehandicapten e.o. (hierna te noemen als ‘de stichting’ of ‘SPG’) is opgericht op 3-12-1979
om paardrijlessen te verzorgen voor mensen met een beperking. De ruiters zijn lichamelijk en/of verstandelijk of
visueel gehandicapt. De stichting verzorgt twee dagen in de week paardrijlessen voor ongeveer 25 gehandicapte
ruiters en meervoudig gehandicapten in midden Brabant.

De stichting heeft het doel:
 Het bevorderen van de mogelijkheden tot paardrijden voor mensen met een verstandelijke en / of

lichamelijke of visuele beperking of psychische problemen (bijvoorbeeld autisme).
 Mensen met een beperking op een verantwoorde manier te laten paardrijden.
 Het bevorderen van de integratie van mensen met een beperking met valide ruiters.
 Samenwerking (speciaal in de provincie Noord Brabant) met andere organisaties op het gebied van

paardrijden voor mensen met een beperking.

De stichting is geregistreerd bij de K.v.K. 41.09.94.74
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2. Stichtingsbestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Hetty van Dongen: voorzitster, instructrice
Jeroen van Dongen: secretaris
Aniek van der Westen: penningmeester
Michaël Schattefor: bestuurslid, instructeur, webmaster
Noortje van de Ven: bestuurslid

3. Vrijwilligers
De stichting is afhankelijk van de ondersteuning van vrijwilligers. Zonder hun inzet is het niet mogelijk de lessen uit
te voeren. De stichting draait 100% op vrijwilligers. De instructeurs krijgen vanwege de extra verantwoordelijkheid
een vrijwilligersbijdrage.

Door inzet van de vrijwilligers kunnen er 2 avonden in de week paardrijlessen worden gegeven. Voor de
vrijwilligers is er een vrijwilligershandleiding. Hierin staan alle risico’s vermeld. Werken met paarden is immers
nooit zonder risico. Als stichting proberen we dit risico wel zo klein mogelijk te houden door iedereen goed op de
hoogte stellen van alle gevaren en waar je als vrijwilliger op dient te letten bij zowel paarden als ruiters.

Als stichting verwachten wij van de vrijwilligers dat ze het volgende kunnen of willen leren:
 Begeleiden van de ruiter te paard bij de lessen
 Verzorgen en opzadelen van de paarden (poetsen voor het rijden)
 Onderhouden van het harnachement van de stichting
 Begeleiden van de ruiter tijdens evenementen
 Goed kunnen omgaan met mensen met een handicap
 Goed kunnen samenwerken
 Enige ervaring in de omgang met paarden

Verder hebben we ook een vrijwilligers ABC, hierin staan zeer kort en bondig de regels uitgelegd. Al deze dingen
zijn terug te vinden op onze website.

Eens per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst. Op deze bijeenkomst komen we bij elkaar met alle vrijwilligers en
worden er algemene dingen besproken zoals regels en protocollen en de nieuwe wetgeving. Verder is er elk jaar
een ander thema wat uitvoerig wordt besproken. Denk aan autisme, prikkelverwerking, blind zijn enz.

De lessen worden verzorgd door een aantal gediplomeerde instructeurs, opgeleid door de Federatie Paardrijden
Gehandicapten (FPG).
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4. Activiteiten

Lessen
Onze ruiters rijden voornamelijk in de binnenbak van de manege. Bij goed weer is het ook mogelijk om in een
buitenbak te rijden of om een klein stukje het bos in te gaan (nationaal park de Loonse en Drunense duinen).

Er hebben ongeveer 24 ruiters les gehad afgelopen jaar. Er zijn wat wisselingen geweest van ruiters die gestopt zijn
en deze plekken zijn daarna weer opgevuld met mensen die op de wachtlijst stonden. We proberen de groepen zo
in te delen dat het niveau van de ruiters aansluit op elkaar zodat er op een gezamenlijk niveau les gegeven kan
worden.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden proberen we alle lessen te vullen. De eerste 2 lessen is er plaats voor ±6
ruiters, 3 in iedere les. Dit is afhankelijk van de handicap en het aantal vrijwilligers. In de beide laatste uren kunnen
ongeveer 6 ruiters terecht, omdat zij zelfstandig rijden.

Op de woensdag zijn de lessen:
• 17.30 – 18.00 uur
• 18.10 – 18.40 uur
• 18.45 – 19.30 uur

Op de donderdag zijn de lessen:
• 17.15 – 17.45 uur
• 17.50 – 18.20 uur
• 18.25 – 19.00 uur

Onze ruiters lessen iedere week, met uitzondering van de schoolvakanties. Dit staat vermeld onder het kopje
‘agenda’ op de website. Dit jaar zijn 2 lessen afgelast i.v.m. het weer.

Vrijwilligersbijeenkomst
1x per jaar hebben we een vrijwilligersbijeenkomst om alle neuzen (weer) dezelfde kant op te krijgen en om
onderwerpen / beperkingen te bespreken. Vrijwilligers mogen zelf onderwerpen aandragen die ze interessant
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vinden. In 2017 is het door het drukke programma niet gelukt om een vrijwilligersbijeenkomst te houden. Deze is
op 22-1-2018 gehouden.

Vrijwilligers bbq 16-9-2017
Als afsluiting van het seizoen hebben we meestal een BBQ met alle vrijwilligers. Dit als dank voor alle inzet van alle
vrijwilligers. Deze wordt betaald door de stichting. Dit jaar vond de BBQ plaats bij een bestuurslid en het was een
zeer geslaagde avond!

Onderlinge wedstrijd 5-11-2017
Elk jaar organiseren we in november onze eigen dressuur wedstrijd bij Manege Pullens. Aan deze wedstrijd kunnen
al onze ruiters meedoen. Tijdens de lessen zal ons instructieteam de ruiters langzaam voorbereiden op deze
wedstrijd. Er zal worden geoefend en de proeven zullen meerdere malen worden gereden.

Voor de ruiters wordt de dag afgesloten met een prijsuitreiking: een puntenlijst en voor iedereen een beker. Elk
jaar worden tijdens deze dag ook de jubilarissen gehuldigd. De ruiters of vrijwilligers die 5 of 10 of 15 jaar bij de
stichting zijn krijgen een brons, zilver of goud speldje. Dit jaar hadden we 3 jubilarissen.

De vrijwilligers die willen sluiten deze dag meestal gezamenlijk af met een etentje bij een restaurant, op eigen
kosten. Dit jaar zijn de vrijwilligers gaan eten bij het Galgenwiel en het was een goede afsluiting van een zeer
geslaagde wedstrijdmiddag!



6

SRG Ruiterweekend 20+21-5-2017
De Stichting Ruiterweekend Gehandicapten (voorheen Comité Paardrijden Gehandicapten (C.P.G.)) organiseert
eens per jaar een dressuur wedstrijd in de vorm van een ruiterweekend voor mensen met een verstandelijke en /
of lichamelijke beperking. Het weekend is bedoeld voor de individuele wedstrijdruiter en voor verenigingen /
stichtingen waar ruiters met een beperking rijden.

De Stichting Ruiterweekend Gehandicapten is sinds 2013 te gast bij Stal Groenendaal in Bunschoten. Dit jaar
namen 12 ruiters van onze stichting deel aan dit weekend en zij werden begeleid door 9 van onze vrijwilligers.

Deze 2 dagen (of 1 dag als de ruiter daarvoor kiest) staan vooral in het teken van gezelligheid. Er wordt elke dag 1
wedstrijdproef gereden. Deze dagen worden afgesloten met een kleine show en een prijsuitreiking. Daarnaast is er
op zaterdagavond een themafeestavond. Dit jaar was het Thema apres ski. De meeste ruiters en vrijwilligers
hadden zich verkleed voor dit thema. Ook dit jaar was het weer een zeer geslaagd weekend!

Wedstrijden zelfstandige ruiters
Enkele van onze ruiters die zelfstandig kunnen rijden mogen eventueel inschrijven voor de manege wedstrijden bij
manege Pullens. Dit is een wedstrijd waaraan alle manegeruiters deelnemen en de ruiters dus ook op
rijvaardigheid worden gejureerd. Enkele ruiters hebben hier afgelopen jaar aan deelgenomen. Dit was op eigen
initiatief en eigen kosten. Instructeurs zijn mee geweest om de proef voor te lezen en als steun.
Ouderavond
1x per 2 jaar houden we bij voldoende animo een ouderavond waarin verschillende onderwerpen aan bod komen.
Ouders/begeleiders mogen ook zelf een onderwerp aandragen. Dit jaar is er geen ouderavond geweest.

Thema lessen
Er zijn ook verschillende thema’s waar we als stichting op inspelen. Met Pasen hebben we een spelletjes les met bv
Paas-memory, met Carnaval mag ieder die wil verkleed komen (lettend op wat mogelijk is bij de paarden
natuurlijk). Met Sinterklaas hopen we dat er een paar pieten langs komen en ook met Kerst worden er leuke
spelletjes gedaan aangepast op het niveau van de les.
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5. Bestuursvergaderingen
Een aantal keer per jaar komt het bestuur bij elkaar om belangrijke punten te bespreken. Deze vergaderingen zijn
minimaal 1x per kwartaal.

Dit jaar zijn we 5x bij elkaar gekomen:

 18 januari
 13 maart
 12 juni
 11 september
 13 november

Tussen de vergaderingen zien de bestuursleden elkaar bijna elke week tijdens de lessen. Als er kleine dingen
opgelost / besproken moeten worden, gebeurt dat na de lessen. Het bestuur heeft een open communicatie en
dingen worden vaak snel opgelost en / of besproken.
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6. Communicatie
Website
Onze stichting heeft een actieve website waarop alles vermeld staat wat de stichting doet en waar de stichting
voor staat (www.spglangstraat.nl).
Betrokkenen van de stichting kunnen zich aanmelden voor een clubaccount op de website, waardoor ze toegang
krijgen tot bestanden en protocollen die alleen voor de betrokkenen inzichtelijk zijn. Daarnaast staat op de website
de agenda van de stichting, met alle data en evenementen.

Mail
Alle bestuursleden hebben een mailadres eindigend op spglangstraat.nl. De mailadressen van de bestuursleden
kunt u vinden op de website. Communicatie over wedstrijden en andere activiteiten gebeurt voornamelijk via de e-
mail of via een nieuwsbrief.

Telefoon
Als het nodig is zijn de bestuursleden ook telefonisch te bereiken. Afmelden voor een les gebeurt telefonisch of via
WhatsApp. De vrijwilligers hebben een appgroep zodat er dingen doorgegeven kunnen worden.

Mondeling
Na de lessen zijn de instructeurs bereikbaar voor vragen. Tijdens de lessen zijn de andere bestuursleden (indien
aanwezig) aanspreekbaar.
Als er activiteiten gaan gebeuren of er is een mail over iets anders gestuurd dan wordt dit mondeling vaak nog kort
toegelicht.

Facebook
De stichting is aangemeld op facebook, hierop posten wij foto’s en stukjes over wat we doen. We posten alleen
foto’s van degene die hiervoor toestemming hebben gegeven volgens de privacywet. We zijn te vinden Onder ‘SPG
Langstraat Eo’.

Instagram
Ook op Instagram zijn wij te vinden: ‘#spglangstraat’. Ook hier plaatsen wij geen foto’s zonder toestemming.

Folders
Onze stichting heeft ook een informatie folder om vrienden van onze stichting te werven. Deze kan uitgedeeld
worden en wordt bij evenementen op de bar gelegd.

Evenementen
Onze stichting is een aantal keer aanwezig geweest bij evenementen/cursussen. Zo is de stichting in beeld voor het
bredere publiek, zien we andere stichtingen én hopen we meer eventuele sponsoren te ontmoeten
 ING Help Nederland vooruit 9-1-2017 – 30-1-2017
 Bijeenkomst Sponsorcommissie 13-2-2017
 Uitreiking Heel Nederland Helpt 18-2-2017
 Algemene Ledenvergadering FPG 8-4-2017
 Heusden Langstraatrally 21-5-2017
 Bezoek Contour de Twern tijdens lessen 4-10-2017
 Dag van autisme (FPG bijeenkomst) 15-10-2017
 International Symposium: Animal Assisted Intervention (AAI) (FPG bijeenkomst) 16-11-2017
 Algemene Ledenvergadering 18-11-2017
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7. Paardenbestand
Met ons paardenbestand zijn wij afhankelijk van de manege. Wij huren de paarden voor onze lessen. Op de
manege is bij de stallen een bord aanwezig waarop belangrijke informatie staat over de paarden. Welk hoofdstel,
welk zadel maar ook wie er maar 1 les mag lopen, wie er absoluut niet gebruikt mag worden, wie er extra
verzorging nodig heeft enz. Wij als stichting kijken naar dit bord en de instructeurs beslissen wie er op welk paard
mag rijden.

Als er bij de lessen iets gebeurt met de paarden of het harnachement dan schrijven we dit op het bord of / en
geven we dit door aan de instructeurs of eigenaar van de manege.

Als stichting hebben we een aantal paarden opgeleid om onder de lift te kunnen staan. Dit opleiden van de
paarden doen we in vakanties, tijdens lessen als de lesgroep naar buiten is of als er ruiters zijn afgemeld. De
manege is hiervan op de hoogte.

Alle paarden hebben een andere aanpak nodig en alle ruiters hebben een ander paard nodig. De instructeurs
kennen de paarden (en vragen indien nodig informatie aan de manege) en proberen zo goed mogelijke
combinaties te maken. Iedere ruiter heeft 2 paarden waar hij/ zij op kan rijden.
Als een paard kreupel is, hebben ze altijd nog een vertrouwd ander paard waar ze op kunnen rijden. Ruiters die
een iets hoger niveau hebben, kunnen op meerdere verschillende paarden rijden.

8. Nieuwe instructrice/instructeur
Nadat de instructrice van de donderdag vorig jaar had aangegeven om te gaan stoppen moesten we op zoek naar
iemand die de lessen op zich kon nemen.
Een van de vrijwilligsters had serieuze interesse. Na een zoektocht naar sponsoren zijn we in gesprek gegaan,
hebben we een contract opgesteld en is ze begonnen aan de opleiding. Deze bleek helaas te zwaar in combinatie
met haar andere studie en ze besloot te stoppen met de opleiding. Nadat ze het nog een keer geprobeerd had
heeft ze besloten om geheel te stoppen bij de stichting. We zijn als stichting op zoek naar een andere kandidaat.

We hebben eind 2017 geadverteerd via Facebook en daarop hebben we 2 aanmeldingen binnen gekregen. Beide
kandidaten zijn een keer komen kijken tijdens de lessen. Nadat een van de kandidaten zich afgemeld had, zijn we
met Iris in gesprek gegaan en heeft zij aangegeven interesse te hebben. Zij zal in 2018 als vrijwilligster mee gaan
helpen in de lessen, zodat zowel zij als wij een beeld van elkaar krijgen. Als er besloten wordt dat zij de nieuwe
instructrice wordt, zal er een studieovereenkomst worden opgesteld.

9. Sponsoren
Wij zijn als stichting medeafhankelijk van sponsoren. De contributie van de ruiters dekken de kosten van het
paardrijden helaas niet.

We hebben ook een sponsorcommissie. Deze bestaat uit 1 bestuurslid en een aantal ouders. De ouders zoeken
naar manieren om geld in te zamelen voor de stichting.

Op de website zijn ook de volgende opties te vinden:
 Vriend van de stichting,
 Sponsor een paard,
 Sponsor in natura.

Op deze manier proberen we (langdurige) sponsoren te vinden om het jaarlijkse gat in de begroting te dekken.

De stichting heeft ook het ANBI keurmerk. Hierdoor is het voor bedrijven aantrekkelijker om te sponsoren omdat
dit een belasting voordeel geeft.
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Naast diverse kleinere giften van de vriendenclub hebben we de volgende sponsoring gerealiseerd:
 Elk jaar doen we als stichting mee met de grote clubactie. De ruiters verkopen ieder 5 loten.
 Spek de clubkas opbrengst €458,77
 Help Nederland vooruit, ING €3.000,-
 Lionsclub en Heusden Langstraat rally € 5.105,-
 In natura zijn er jassen gesponsord door van Mossel Automotive
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10. Financieel jaarverslag

Balans 2017
balans per 31 december 2017

Materiële vaste activa 2.810,75 Totaal eigen vermogen 33.974,87

Kortlopende vorderingen 570,00 Voorziening opleiding IPG Instructeur 5.000,00

Liquide middelen 41.434,49 Kortlopende schulden 3.840,37

Som van de activa 44.815,24 Som van de passiva 44.815,24

Staat van Baten en Lasten 2017

BATEN EUR
Lesgeld 7.961,25
Donaties/sponsoring 8.531,75
Kleding Container 325,50
Grote Clubactie 425,00
Overige acties 3.619,95
Rente 46,64
Totaal baten 20.910,09

LASTEN EUR
Huur manege en paarden 9.472,40
Instructeurskosten 750,00
Vrijwilligers 248,95
Attenties 487,59
Verzekeringen 190,32
Materialen 442,87
Tillift 1.316,18
Afschrijvingen 543,24
FPG 240,00
Grote Clubactie 97,50
Wedstrijden 321,90
Reiskosten 258,60
Bankkosten 131,80
Overige kosten 454,07
Totaal lasten 14.955,42

Toevoeging voorziening opleiding instructeur 3.075,00

RESULTAAT 2.879,67
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Begroting 2018

BATEN EUR
Lesgeld 8.000,00
Donaties/sponsoring 3.000,00
Kleding Container 350,00
Grote clubactie 425,00
Overige acties 400,00
Rente 50,00
Totaal baten 12.225,00

LASTEN EUR
Huur manege en paarden 9.600,00
Instructeurskosten 750,00
Vrijwilligers 500,00
Attenties 250,00
Verzekeringen 500,00
Materialen 300,00
Tillift 200,00
Afschrijvingen 550,00
FPG 240,00
Grote Clubactie 100,00
Wedstrijden 500,00
Reiskosten 250,00
Bankkosten 130,00
Overige kosten 500,00
Totaal lasten 14.370,00

RESULTAAT (2.145,00)

Toelichting
In 2017 hebben we veel sponsorgelden kunnen verwerven. Met name de actie Help Nederland vooruit van de ING
Bank als de Rally georganiseerd door de Lionsclubs Heusden en Drunen-Langstraat zorgden voor de nodige
inkomsten. Voor 2018 verwachten wij echter minder inkomsten te realiseren. Door deze extra inkomsten hebben
we in 2017 extra kunnen investeren in de tillift en onze materialen (speciaal harnachement).

In 2018 zal de nationale Special Olympics plaats vinden. We hebben de intentie om hieraan deel te nemen, vandaar
dat we wat extra kosten hebben begroot voor wedstrijden.

In 2016 heeft onze instructrice van de donderdag afscheid genomen. Van Parapaard en NSGK hebben we in 2016
EUR 2.000,- gekregen om een nieuwe instructeur/instructrice op te kunnen leiden. Dit bedrag is als voorziening
opgenomen op de balans.

We dachten een geschikte kandidate te hebben gevonden, maar zij heeft in 2017 afscheid genomen van onze
stichting. Alle gemaakte kosten voor haar studie heeft zij (in overeenstemming met de studieovereenkomst) terug
betaald.
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Omdat de voorziening niet voldoende is voor de opleiding is besloten deze te verhogen naar EUR 5.000,-. Er is dan
ook EUR 3.075,- ten laste van het resultaat gebracht.

De instructeurs zijn vrijwilligers. Zij krijgen een vrijwilligersbijdrage.


