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2018 jaar van de paarden
Inleiding/voorwoord van de voorzitter
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 2018
Paarden
We moesten op 1 januari al afscheid nemen van Bobby door een gebroken been, wat een zeer
slecht begin van het nieuwe jaar was. Helaas volgden daarna nog 5 paarden die ons gingen
verlaten.
Beertje en Monty hadden dusdanige problemen met hun gezondheid, dat ze hun werk op de
manege niet meer konden doen.
Mac en Lambiek kregen een andere baas omdat zij toch erg veel moeite hadden met het werk in de
manege. Zij hebben allebei een leuke en lieve nieuwe baas gevonden.
Pien mocht met pensioen en geniet nu lekker op het land bij haar oude bazin op de Veluwe.
Gelukkig hebben we in onze nieuwe paarden, weer hele fijne en lieve maatjes gevonden.
Voor de zomervakantie zijn Fox, Mats C. en Charlie-Anne gearriveerd, na de zomer kwamen
Fredje, Piet en als laatste Bella-Elly erbij.
Het vervangen van deze paarden is een enorme belasting op het budget van de stichting. Maar wat
zijn we ontzettend verrast met alle financiële hulp die we hebben ontvangen!
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Afgelopen jaar zijn onze paarden weer behandeld door osteopaat Linda de Kruijff en
masseur/instructeur Luc Salfischberger. Veel paarden hebben te kampen met rugproblemen. Wat
fijn dat dit op onze manege mogelijk gemaakt wordt. Linda en Luc zorgen ervoor dat onze paarden,
weer een periode pijnvrij hun werk kunnen doen.
Daarnaast waren we blij dat Luc toch een mogelijk vond om de trainingen aan de instructrices door
te laten gaan. Deze trainingen dragen ook weer tot bij een gezonder paardenlijf en dus een ‘blijer’
paard.
Tijdens de zomervakantie konden onze paarden helaas niet op hun vaste vakantieadres terecht
i.v.m. botulisme. Gelukkig heeft de familie Marijnissen een deel van hun land ter beschikking
gesteld, zodat de paarden heerlijk bij hun vakantie konden houden.
NL doet dag 2018
10 maart zag voorzitter Wouter Veenis vele vrijwilligers, van jong tot oud (12 tot 84 jaar),
amateurs en profs, onze manege binnenkomen om diverse klussen aan te pakken. De vrouwen en
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. Daarnaast zijn er nog vele ander
klussen voortvarend aangepakt. Vrijwilligers hadden zich via sociale media aangemeld.
Vrijwilligers onmisbaar
De tachtig vrijwilligers hebben ook in 2018 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 op een
andere wijze en op de manege actief zijn geweest zijn van grote waarde voor ons.
ARBO
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.
Collecte NSGK
In november hebben meerdere vrijwilligers namens de Blijde Ruiters gelopen.
Dank aan alle lopers er is een fantastisch bedrag van € 467,00 bij elkaar gelopen!
Van deze opbrengst gaat de helft rechtstreeks naar de Blijde Ruiters.
Administratie
De Vanderlaangroep uit Assendelft doet 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.
Communicatie
Aan de teugel
1x verschenen.
Nieuwsbrief
Deze is 1x verschenen.
Website
De website is volledig AVG proef gemaakt.
Het team
Onze vaste instructrices zijn Micky A-Tjak, Edith Blok, Lies Keuter, Wendy Schipper en Floor ATjak. Onze vaste invalkracht kracht is Annelies Hillebrand. 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.
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Daarnaast is uit Chantal Bos die toezicht houdt.
Verder zijn de instructrices in juni 2018 naar Dublin, Ierland geweest. Daar werd het
wereldcongres ‘Paardrijden voor ruiters met een beperking gehouden. Een hele week lezingen
volgen, leren en informatie uit wisselen met mensen uit de hele wereld.
Dankzij diverse sponsors is dit mogelijk gemaakt.
Kerngegevens
De Stichting Paardrijden Gehandicapten ‘’De Blijde Ruiters’’ is op 23 november 1973 opgericht.
Werkgebied: Zaanstreek, Waterland, Amsterdam en Kennemerland
De stichting heeft per 1 januari 2010 de ANBI-status gekregen (een Algemeen Nut Beogende
Instelling) die bepaalde belastingvoordelen oplevert. Het RSIN-nummer is 0031.83.233
Bestuursleden 2018
• Wouter Veenis, voorzitter
• Jo van Ginkel, bestuurslid personele zaken en paardenbeheer
• Sandra Barentz, secretaris uit dienst sinds april 2018
• 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
Sandra Barentz is uit dienst als secretaris sinds april 2018. Opvolging was er, echter verliep dat
anders. Sinds oktober 2018 is zij ad interim terug.
Voor Gerrit van der Hoeven, Klaas de Lange, Marien van den Houten en Jo van Ginkel was het hun
laatste jaar als bestuurslid en hebben zij definitief afscheid genomen van het bestuur per 1-12019. Wij danken hun hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid voor de Blijde Ruiters.
In Ton van der Laan hebben we een goede opvolger gevonden voor Gerrit van der Hoeven en voor
Klaas de Lange hebben we dit gevonden in de persoon van Johan Meijn. Wij heten hun een
hartelijk welkom toe binnen het bestuur en wensen beide een fijne tijd bij de Blijde Ruiters.
We zijn hard op zoek naar opvolging voor Jo van Ginkel en Marien van den Houten.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar een pr-functionaris binnen het bestuur.
De Blijde Ruiters heeft
• 6 instructeurs
• 12 paarden
• 80 vrijwilligers
• 270 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 € 44,00 per maand; voor overige ruiters is dat € 56,50 per
maand.

Verkorte Balans

Balans per
Bezittingen
Materiele vaste activa

2018

2017
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Vlottende activa
Liquide middelen

10.232
72.973

16.824
60.890

Totaal bezittingen

83.205

77.714

64.196
8.008
7.686
79.890

52.251
5.451
13.346
71.048

3.315

6.666

6.666

7.044

‐3.350
3.316

‐378
6.666

131.372
26.049
105.323

132.738
33.598
99.140

98.846
17.163
8.043
8.170
1.500
133.722

92.576
17.787
11.192
7.954
1.500
131.009

‐28.399

‐31.869

22.530
2.250
269
‐3.350

23.399
600
7.492
‐378

Schulden
Instandhoudingsvoorzieningen
Bestemmingsgiften
Kortlopende schulden

Werkkapitaal
Het werkkapitaal bestaat uit
Eigen vermogen per 1 januari
afboeking op de instandhoudingsinvesteringen
Resultaat 2018 resp 2017
Werkkapitaal

Resultatenrekening
Ontvangen lesgelden
Kosten paarden

Kosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Huishoudelijke kosten
Overige kosten en interest
Egalisatie /afschrijving paarden/rijdend materieel

Exploitatieresultaat
Ontvangen sponsoring en giften
Reclame rond manege
Rente en baten voorgaande jaren
Netto resultaat

