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Inleiding  
 

Al ruim veertig jaar lang doen we waarvoor De Blijde Ruiters is opgericht. Mensen met een 
beperking in staat stellen om paard te rijden. Voor hun plezier. Uit liefde voor paarden. Maar vaak 

ook met een therapeutisch doel. Zij ontdekken en ontwikkelen in onze manege capaciteiten die 
anders misschien verborgen zouden zijn gebleven. 
 De Blijde Ruiters slaagt er nog steeds in een belangrijke doelstelling waar te maken: onze ruiters 
kunnen paardrijden tegen een betaalbaar tarief. Zij betalen niet meer dan het gangbare tarief. Dat 

is geen makkelijke doelstelling, want wij hebben bewust gekozen om instructrices in dienst te 
nemen die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met een geestelijke of lichamelijke 
beperking. Wij vinden dat een logische en verantwoorde keuze, gezien het belang van het 
therapeutische element. 
Onze doelstelling beperkt ons ook in de keuze van onze paarden. Niet elk paard heeft het karakter 
en het geduld om samen te werken met ruiters die niet alle vaardigheden hebben om paarden 
goed aan te sturen. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we veel vrijwilligers nodig. Eén 

ruiter kan twee of drie begeleiders nodig hebben om te kunnen lessen of paardrijden. Wij 
beschikken nu over een team van tachtig vrijwilligers die klaar staan voor honderdtachtig ruiters 
die de week rond gebruik maken van onze manege. Die manege heeft speciale faciliteiten nodig, 
zoals een tillift om ruiters om het paard te zetten en voorzieningen voor mensen die in een rolstoel 
zitten. Daarnaast heeft bijna iedere ruiter een eigen zadel wat de nodige kosten met zich 

meebrengt. 
Onze doelstelling maakt het de penningmeester van ons stichtingsbestuur niet gemakkelijk. Wij 

doen ons werk zonder (overheid)subsidie. Wij krijgen gelukkig wel veel steun van Zaanse 
serviceclubs, fondsen en vanuit het bedrijfsleven. Maar ook van sponsors en mensen die ons 
verrassen met giften. Desondanks zijn wij voortdurend bezig de eindjes in de exploitatie aan elkaar 
te knopen, want de kosten van De Blijde Ruiters zijn hoger dan de inkomsten. 
 
Wetenswaardigheden 2017 

 
Paarden 
Tot ons grote genoegen kunnen wij, mede door de kennis en vakman(vrouw)schap van 
onze instructrices spreken van een goed en betrouwbaar paarden/ponybestand. 
Echter, ook in de dierenwereld speelt leeftijd een rol en moeten wij zo af en toe op zoek gaan 
naar vervangende paarden/pony’s. 
Opgelopen blessures worden terdege behandeld maar ook hier kan het voorkomen dat  

noodgedwongen afscheid moet worden genomen van een van onze trouwe viervoeters. 
Eind 2017 werden wij helaas geconfronteerd met een aantal noodzakelijke vervangingen. 

Ons paardenbestand dient minimaal 12 paarden/pony’s te zijn. 
Gelukkig kunnen wij spreken van een aantal sponsoren ( particulieren, bedrijven, stichtingen ) die 
ons in staat stellen dit genoemde aantal in stand te houden. 
Het lijkt er naar uit te zien dat begin 2018 een noodzakelijke aanschaf van nieuwe paarden/pony’s 
gerealiseerd kan gaan worden. 

Vanzelfsprekend zijn wij grote dank verschuldigd aan deze sponsoren. 
Vaak krijgen wij toestemming om een paard of pony te vernoemen naar de sponsor. 
U bent te allen tijde welkom bij onze manege om kennis te nemen van onze paarden en pony’s 
en niet minder in de geweldige begeleiding door onze instructrices. 
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In de zomer hebben de paarden weer een maand mogen genieten op het land van Ayham en Irna. 

Ook dit jaar hebben zij weer gratis hun land ter beschikking gesteld en de zorg (controle) van onze 
paarden op zich genomen. 
Beertje bleef op de manege achter; in verband met hoefbevangenheid moest zij in beweging 
blijven. 
Alle paarden zijn afgelopen jaar weer nagekeken en zo nodig behandeld door de paarden-tandarts. 
Daarnaast hebben ze hun jaarlijkse enting gehad. 
Sinterklaas heeft begin december weer een van onze paarden geleend, daar zijn eigen paard wat 

vermoeid was. Helaas was Pieter, zijn vaste leenpaard, er niet meer. Dus hij moest met Sibbel 
(een voskleur) naar de kinderen bij voetbalvereniging Hercules. 

 
Diplomadagen 
Er waren totaal 4 diplomadagen nodig, om alle ruiters van een diploma te voorzien. Hierop staan 
hun vorderingen ten opzichte van de vorige keer vermeld. Zeer waardevolle dagen voor de ruiters 

en altijd een feestje om te zien wat het met hun zelfvertrouwen doet! Vandaar dat niet alleen de 
ruiters genoten van deze dagen, ook bestuur en instructrices vinden het leuk om zo persoonlijk 
contact te hebben. Oude verhalen komen boven en de kennismaking wordt verbreed. Trotse 
ouders/verzorgers zien hun kind(eren) een diploma behalen op een paard of pony. Hulde aan de 
instructrices en vrijwilligers die de diplomadagen tot een groot succes maken iedere keer weer. 
 
NL doet dag 

11 maart zag voorzitter Wouter Veenis 43 vrijwilligers, van jong tot oud (12 tot 84 jaar), amateurs 
en profs, onze manege binnenkomen om diverse klussen aan te pakken. De mannen van Break 
Down waren ook dit jaar weer uitgerukt met groot materieel en bliezen en spoten het terrein en de 
stallen van onder tot boven schoon. Net zo als de mensen van Van Braam-Minnesma  die deze keer 
met de materiaalwagen een eind maakten aan de onveilige situatie op de hooizolder. Rogier 

Jongejans coördineerde wederom het schilderwerk. Voortvarend werden de hoefslagkering en de 
buitenstalletjes in de verf gezet. Vrijwilligers hadden zich via sociale media aangemeld, en verder 

waren er delegaties van Rotaryclub Krommenie/Wormerveer en de VVD.  
Onze vaste vrijwilligers onder leiding van Wendy, Micky en Floor werkten keihard om alles op tijd 
klaar te krijgen. Door de perfecte voorbereiding van Gerrit van der Hoeven en het voorwerk van 
Jan Jansen, waren Maartje, Jan en Marien in staat om de uitvoering te leiden. 
Als grote verrassing op deze dag kregen wij bezoek van minister Wiebes en staatssecretaris 
Barbara Visser! 

 
Vrijwilligers onmisbaar 
De tachtig vrijwilligers hebben ook in 2017 een grote betrokkenheid bij de manege aan de dag 
gelegd. Hun inzet bij het begeleiden van de lessen is onmisbaar. 
Niet alleen de vrijwilligers tijdens de lessen, ook alle vrijwilligers die mee hebben geholpen met de 
diplomadagen, de open dag en op een andere wijze op de manege actief zijn geweest zijn van 
grote waarde voor ons. 

 
Risico inventarisatie 

Veiligheid hebben we zeer hoog in het vaandel staan. 
De RI&E is een belangrijke leidraad in deze. Verbeteringen en reparaties worden ook in de RI 
schriftelijk opgenomen. De RI is ook een vast agendapunt bij de vergaderingen van de instructrices 
en het bestuur. 
In april heeft de stichting het certificaat “Veilig Paardrijden” ontvangen. Dit betekent dat onze 

manege aan alle veiligheidseisen en normen van deze tijd voldoet. 
Het schild prijkt trots bij de ingang van de manege. 
 
Donateurs 
De steun van onze donateurs is nog steeds een belangrijke pijler onder het bestaan van De Blijde 
Ruiters. 
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Sponsoren 

Ook zonder hun steun kunnen we niet voortbestaan. Er hangen in de manege 27 sponsorborden en 
dit blijft voor de toekomst een punt van aandacht. 

Het Annette Sierhuis Fonds heeft wederom een financiële bedrage geleverd door een aantal ruiters 
geheel of gedeeltelijk te sponsoren. 
 
Collecte NSGK 
In november hebben er 11 vrijwilligers namens de Blijde Ruiters gelopen. 
Dank aan alle lopers er is een fantastisch bedrag van € 1100,58 bij elkaar gelopen!  
Van deze opbrengst gaat de helft rechtstreeks naar de Blijde Ruiters. 

 

Manegeplan 
Wij zijn volledig overgegaan op software van manegeplan. 
Deze software biedt naast een ledenadministratiesysteem een planningsmodule voor de paarden in 
combinatie met de lestijden en de ruiters. Groot voordeel is hierbij dat gelijk inzichtelijk is of een 
paard op een dag te veel belast wordt of niet en dat een ruiter altijd op een geschikt paard komt te 
zitten.  

 
Administratie  
De Vanderlaangroep uit Assendelft doet belangeloos onze salarisadministratie. Jenny Grevenstuk 
verzorgde weer voortreffelijk de incasso’s van de lesgelden. Dit alles in goed overleg met 
penningmeester Klaas de Lange die wederom voor de begroting en jaarcijfers zorgde. 
 
Medische commissie  

Helaas hebben we geen medische commissie meer. Het is wel een wens dat dit weer beschikbaar 
zou komen.  

 
Aan de teugel  
Afgelopen jaar had het vast team er weer iets leuks van gemaakt. Bijna een boekwerk was er 
verschenen. 
 

Nieuwsbrief 
Henk Heijnis heeft de 3 nieuwsbrieven van april, september en november in een nieuw jasje 
gestoken De inhoud over respectievelijk NL-Doet, diplomadagen en de exodus van de paarden naar 
en van het land in de Enge Wormer gaven een mooi beeld van deze hoogtij dagen.  
 
Website 
Deze staat hoog op de aandachtlijst om eenvoudiger en gemoderniseerd te worden. 

 
Het team  
Bestaat uit Chantal Bos die toezicht houdt, de vaste instructrices Micky A-Tjak, Edith Blok, Lies 
Keuter, Wendy Schipper en de parttime krachten Annelies Hillebrand.  Floor A-Tjak is onze vaste 

invalkracht. Alle instructrices zijn volledig gediplomeerd voor het werken met ruiters met een 
beperking. 

Alle instructrices zijn dit jaar weer op BHV cursus geweest en geslaagd. 
 
Fred van der Putten 
Aan het eind van 2017 is onze osteopaat, Fred van der Putten, overleden. Fred was al een aantal 
maanden ziek en had zijn werk inmiddels overgedragen aan zijn collega Linda Cruyff. 
Fred was een graag geziene persoon op de manege, met liefde voor zijn vak en voor de paarden. 
Menig ruiter en vrijwilliger werd betrokken bij de behandeling die Fred aan onze paarden gaf. Hij 

gaf alle uitleg die mensen wilden hebben en liet hen ook zelf aan het paard ‘werken’, voelen. Linda 
neemt de behandelingen nu definitief over. 
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Kerngegevens 
 
Bestuur  
Het bestuur van de stichting Paardrijden Gehandicapten De Blijde Ruiters bestaat uit: 
• Wouter Veenis, voorzitter 
• Jo van Ginkel, bestuurslid personele zaken en paardenbeheer 

• Sandra Willemse, secretaris 
• Klaas de Lange, penningmeester 

• Gerrit van der Hoeven, bestuurslid bouw- en technische zaken  
• Marien van den Houten, bestuurslid  
• Maartje van den Nieuwboer, sponsoring en organisatie 
 

De stichting is in 1971 opgericht. Deze bestaat uit Stichting paardrijden gehandicapten en Stichting 
Manege, de paarden en de inventarissen zijn eigendom van deze stichting. Zij heeft zich verplicht 
om dit geheel in stand te houden en waar nodig aan te passen aan de eisen van de tijd.  
Werkgebied: Zaanstreek, Waterland, Amsterdam en Kennemerland 
 
De stichting heeft in 2011 de ANBI-status gekregen (een Algemeen Nut Beogende Instelling) die 
bepaalde belastingvoordelen oplevert. Het ANBI-nummer is 0031.83.233 

 
De Blijde Ruiters heeft  
• 6 instructeurs  
• 12 paarden  
• 80 vrijwilligers  

• 251 ruiters van wie 75 procent een beperking heeft 
 

 
Lessen 
De tijdsduur van de lessen zijn vastgesteld op een uur, driekwart uur of een half uur. De keuze 
hangt af van wat de ruiters aan kunnen en van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het lesgeld 
voor adviesruiters bedraagt gemiddeld € 42,40 per maand; voor overige ruiters is dat € 54,10 per 
maand. 

 
Financiën 
 
 
 

Balans per     2017  2016 
 
Bezittingen        

Materiele vaste activa       

Vlottende activa     16.824  6.809 

Liquide middelen     60.890  65.707 

         

Totaal bezittingen     77.714  72.516 

         

Schulden         

Instandhoudingsvoorzieningen   52.251  41.543 

Bestemmingsgiften     5.451  15.687 

Kortlopende schulden    13.346  8.243 

      71.048  65.473 
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Werkkapitaal     6.666  7.043 

         

Het werkkapitaal bestaat uit       

Eigen vermogen per 1 januari    7.043  1.807 

afboeking op de instandhoudingsinvesteringen    -1.807 
Resultaat 2015 resp 
2014 

2016 resp 
2017    -377  7.043 

Werkkapitaal     6.666  7.043 

         

         

Resultatenrekening        

Ontvangen lesgelden    132.738  130.500 

Kosten paarden     33.598  29.145 

      99.140  101.355 

         

Kosten         

Personeelskosten     92.576  93.039 

Huisvestingskosten     17.787  16.149 

Huishoudelijke kosten    11.192  8.705 

Overige kosten en interest    7.954  6.977 

Egalisatie /afschrijving paarden/rijdend materieel  1.500  1.500 

      131.009  126.370 

          

Exploitatieresultaat     -31.869  -25.015 

         

Ontvangen sponsoring en giften   23.399  29.671 

Reclame rond manege    600  1.800 

Rente en baten voorgaande jaren   7.493  587 

Netto resultaat     -377  7.043 

 


